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ಸಮರ್ಪಣೆ 

ಲೇಖಕನೆಂದು ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿ ನನ್ನನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ 

ಕೈಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ 

ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಸಾಹಿತೃಿಕ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಯಲು 

ಕಾರಣಪುರುಷರಾದ 

ಗುರುವರ್ಯ 

ಡಾ. ಶಂ.ಬಾ. ಜೋತಿ 

ಅವರಿಗೆ 

ಪ್ರೀತ್ಯಾದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 

ಪ್ ಕೃತಿಯನ್ನು 

ಅರ್ಸಿಸಿದ್ದೇನೆ. 

ಸಜಯ ದಶಮಿ ೧೯೪೨ 
ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ 

ಮುಂಬಯಿ 



ಅರಿಕೆ 

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಗ್ರಥಿತವಾಗಿವೆ. ಸುಮಾರು ೨೫ ವಷ 

ಗಳ ಸಿ ಸಿ ಕನ್ನಡಾಭಿ ಒಪಾನಿಗು ಪೂಜ್ಯ ಶಂ. ಬಾ. ಜೆಟ್ 

ವಿಶೇಷ ಷ ಸತ್ಕಾರ ಸ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಿದ್ದರು. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರ 

ಕೃತಿಗಳ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ೬. ಪರಿಸಂವಾದವೂ ಆ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಸಂಸ ರಣ 

ಗ್ರಂಥವೂ ಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ದ್ದ ವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಡಾ. ಎಸ್ ೫, ವ ೂರ 

ಸಷ ವಿನಂತಿಯಂತೆ ನ ಸ ಡಾ. ಜೋಶಿಯವರ | ವಿಚಾರಗಳು” ವಿಷಯ 

ಕುರಿತು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದು ಒಪ್ಪಿ ಸಿದೆ. ಅಂದಿನ "ಮಿಂಚಿನ ಬಳ್ಳಿ 'ಯಳಲಿ ದಿ. 

ಬುರ್ಲಿ ಬಿಂದುಮಾಧವರು ಹೊರತಂದ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ ಎರಡು ಪುಸ್ತ ನರಗಳ ವಿಷಯ 

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಆದರೆ, ಏನೋ ನಮ ್ಮ ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಆ ಮುಂಬಯಿ ಸಮಾರಂಭ 

ಕೂಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಬಂಧ "ಭೂಮರ್ಯಾಂಗ'ದಂತೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಉಡಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಳಿಯಿತು. ಬಡು ಅದನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಡಾ. ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು 

ತಮ್ಮ ಕನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ "ಬೆಂಗಳೂರ ಯುನಿವ್ವರ್ಸಿಟಿಯ) ಸಾಧನೆ 
ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. 

ಅದೇ ರೀತಿ “ಕರ್ಣಾಟ ಚ ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕೆ”ಯ ಕುರಿತು ಬರೆದ 
ಪ್ರಬಂಧದ ಕತೆಯೂ ಆಯಿತು. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಪ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿಯೇ 
ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಅವರ ಸತಾ ರವೂ ಇ ಆ ಕ್ಭೃ ತಿಯ ಬಗೆಗೆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಯೂ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಂದಿನ ಚಾ ಹ ಡಿ. ಸಿ. ಪಾವಟೆ ಅವರ ಹಿರಿಯ 
ತನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದವು. ಆಗಲೂ ಏನೇನೋ ವಿ ಸವುಂಟಾಗಿ ಡಾ. ಜೋಶಿಯವರ 
ದ್ರೀತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಂಭಾವನಾ ಗ್ರಂಥ ಹೊರಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ 
ಪ್ರಬಂಧ ಮರಳಿ ಬಂದಿತು. ಆದರೆ ಈಚೆಗೆ ಪೂಜ್ಯ. ಶಂಬಾ ಅವರ ಕುರಿತು ಡಾ. ಎಂ. 

ದ್ರ ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿಯವರು ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿದ “ಅಧ್ಯಯನ? ಎಂಬ 
ಅಭಿನಂದನ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಆ ಪ ರ್ರಬಂಧವು ಬೆಳಕು ಕಂಡಿತು. 

₹೨ 

ತ 

ಇದೀಗ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರತರಬೇಕೆಂದು ಮಕ ಶೀ ಜ್ಯೋತಿ ಹೊಸೂರ ಜೆ ಯೋಜಿಸಿ "ಕರ್ಣಾಟ: ಸಂಸ್ಕೃತಿ... ೨ ಕುರಿತ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ *ಹಾಲುಮತ ದರ್ಶನ'ದ ಬಗೆಗೂ ಒಂದು ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಕೊಡಲು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಹಿರಿಹಿಗಿ ನಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಮೂರೂ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಒಂದೇ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ತ್ರಿದಲಾಕಾರದ 



೫ 

ಏಕಬಿಲ ದಂತೆ ನನ್ನ್ನ ಗುರುವರ್ಯ ಶಂಕರನಿಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿ ಮುಂದಿಡಲು ಹೀಗೆ 

ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀ ಜ್ಯೊ ೇತಿ ಹೊಸೂರ ಅವರ ತುಂಬ 

ಕೃತಜ್ಞ ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 

ಡಾ. ಶಂಬಾ. ಅವರ ಗ್ರ ೦ಥಗಳಲ್ಲಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲವನ್ನೆ ಲ್ಲ ತಾತ್ಪ ರ್ಯ 

ರೂಪವಾಗಿ ತಿಳಿಯಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಿಜ್ಞಾ ಸುಗಳಿಗೂ ಓದುಗರಿಗೂ ಮತ್ತೆ 

ಸರಳೀಕರಿಸಿ ಕೊಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ತ ತ. ತ] ವೈಚಾರಿಕ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳಾದ 

ಶಂಬಾ ಅವರ ಜೀವಮಾನದ ವಾಜ್ಮಯ ತಪಸ್ಸಿನ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ಯಾಯ ಬಗೆದಂತೆ. 

ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಈಚಿನ ೩-೪ ಗ್ರಂ ಸುಗಮ ಸುಭಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 

"ಪ್ರನರ್ನಿವೇಶನ'ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿನಮ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ. 
೧೨ 

ಮುಂಬಯಿ ಹ 

ವಿಜಯದಶಮಿ ೧೯೮೨ ಗೌರೀಶ ಕಾ ಯ್ಕ್ಕು ಜೆ 



ಸಾದಕರ ಪ್ರಸ್ತಾನನೆ 
"ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ' ಗ್ರಂಥವು ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿ ಅವರ ಕೆ ಪ 

ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರು ಬರೆದ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷ. 

ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಅವರು ತಮ ಸ್ರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸತ್ಯಾನ್ವೇೇ ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸ 

ರುವ ಮೂಲಭೂತ ವಿಷಯ. ವಿಚಾರಸಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳ ೇಕೆನ್ನ್ನು ವ ಜಿಜಿ ಜ್ಞಾ ಸು 

ಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಧಾರಗ್ರಂಥ ಆಗಬಲ್ಲುದೆಂಬಲ್ಲಿ ರ. 

ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ದಿಣಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಖರ 

ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ವಾಜ್ಮಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿಯ ಸೆ 

ಎಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದು ಅಂಧಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಹಿಂದಿನದೆಲ್ಲವೂ ಹೊನ್ನೆಂದು 

ಹೊಗಳುತ್ತ ಮರುಳಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಎಚ ಕ್ರರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರಿಬ್ಬ ನ್ಸರೂ 

ಕಂನಾಡಿನ ವರಪುತ್ರರು. ಮುಕ್ತ ದೈಚಾರಿಕರಾಗಿರುವ ಇವರಿಬ್ಬರ ವಚಾಂಗಣೆ 

ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕ ಆಗಿವೆಯೆಂಬುದು ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬ ವಿದಿತವಾಗುವ 

ಸಂಗತಿ, 

ಶ್ರೀ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಫಿಣಿ ಅವರು ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನು 

ಓದಿ ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡವರು; ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋ ನನೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮನ್ನಸ್ಸಿ 

ನಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದವರು ಮೆಚ್ಚಿದವರು. ಆದರೆ, ಶ್ರೀ ಕಾಯ್ಯಿಣಿಯವರು ಡಾ. 

ಶಂ. ಬಾ. ಅವರ ಅಂಧಾಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬಂದಿರುವ ಅರೆಕೊರೆಗಳನ್ನ್ನು ಜ್! ಎತ್ತಿ 

ತೋರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುವ ಧ್ಭೈರ್ಯ 

ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ ಇವು ಶ್ರೀ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ 
“ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರ ಸಃ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಗ ಗ್ರಂಥವು ಎಂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 

ಲ 

ೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರ'ದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ಹೊರೆ 
ಹೊಮ್ಮಿ 1೨ ಬದ ಪರಿಂ ಶ್ರೀ ಗೌರೀಶ ಕಾ ಜ್ ಸ ಸಮೀಕ್ಷಾ 
ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ “ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಗತಿ 
ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಜಿ ೇಶಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದೊಡನೆ ಸ ವಿಶೇಷಣ ತಮಗೆ 
ಬೇಡವೆಂದು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೆಸರನ್ನು *ಶಂಬಾವಲೋಕನ' ಚ್ಮ 

ಎಂಬುದಾಗಿ ಬದಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಗ ಗ್ರಂಥ ಮುದ್ರ ಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತಾ ಸದುದ ರಿಂದ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಈಡೇರಿಸಲು ; ನಮಗೆ". ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. 

--ಜ್ಯೋತಿ ಹೊಸೂರ 
ಸಂಪಾದಕ ಕಾಲಗತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ 



ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತುಗಳು 
ಸದಭಿರುಚಿಯ ಪೋಷಣೆ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಮನೋಭಾವದ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು 

ಮುಕ್ತ ವೈಚಾರಿಕತೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ- ಇವು “ಕಾಲಗತಿ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ'ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು. 
ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಗುವಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಓದುಗರಿಗೆ 
ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಹಂಬಲ. ಹಓಓದುಗರಿಗೆ ಸಮರ್ಥರಾದ, ಹೊಸ ಬರಹ 

ಗಾರರನ್ನು ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು 

ಹಂಬಲ, ಇಂಥ ಹಂಬಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ ಲೆಯು ಪ್ರ ತಿವರುಷ 

ಮೂರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹೊರತರುವ ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. 

ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆಯು ಪ್ರಾ. ಜ್ಯೋತಿ ಹೊಸೂರ ಅವರ *ಚಾನಪದ 

'ಉಪಾಸನೆ' ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹ. ಶಿ. ಜ್ನ ೈೈರನಟ್ಟಿ ಅವರ "ಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣ' ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು 

ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಓದುಗರ ಕೈಗಿತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಹೂಟ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರ ದ ಜೆಳಕಿ 
ನಲ್ಲಿ' ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕ-ಮಹಾ 

ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಲೆಯು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೊನೆಯ ಗ್ರಂಥಪು. 

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸನಡಿಲಗ್ಗೆ 

ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅ ಅವರು ಹಸ 

ರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಶಂ ಜ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟು 

ಮೂಲಕ `್ನ ಡ ಸಂಶೋಧನ ಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಅನನ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 

“ಫ್ರ ಜ್ಞಾ ನೇತ್ರ ದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಿ ಶ್ ತ ಣಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿ ಸಮೀಕ್ಷಿಸಿ 

ದ್ದಾ ತಡಾ ಸುತ ತೆ ಕ್ಫ ತಿ ಓದುಗರ, ಹಚ್ಛಾನುಗಳ ಮೆಚ್ಚು ಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆಂಬ ಜಿ 

ದೆ. ಸೃಜ ೈಚ್ಹಾನೇತ್ರ ದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ' ಗ ಗ್ರಂಥವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮಾಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು 

ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂವ ರ್ವ ತ ಧನ್ಯ ವಾನಗಳು 

ಹ ಶ್ರೆಚ್ಚಾ ನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥವು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ ಪ್ರಕಟ 

ವಾಗುವ ಸರ್ಜರಿ ಆದರಣೀಯರಾದ ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿ ಅವರು ತ್ರಿಕರಣ 

ಪೂರ ಕ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾ ರ್ಶೆ ಮುನ್ನ ಡೆಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರ ಔ ಔದಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು 

ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕಡಿಮೆ.” 

ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಮುದ್ರಣ ಪ ರೈಸಿ ಸಿಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಫ. ಶಿ. 
ಭಾಂಡಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಸೆ ವಂದ ನೆಗಳು 

"ಕಾಲಗತಿ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ'ಯ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕಟನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಎರಡು 

ಮಾತು: ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೆಯ ಹೂವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎ. ಸನದಿ ಅವರ 
*ಜನಕಾವ್ಯದೃ ಹ್ಟಿ' ಎಂಬ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. 

ಅದರ ಮುದ್ರ ವ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಬರಲಿದೆ. ಎರಡನೆಯ 

ವರ್ಷದ ಎರಡನೆಯ ಹೂವಾಗಿ" ಪ್ರಾ. ತ ಹೊಸೂರ ಅವರ "ಕನಕದಾಸರ 

ಜೀವನವಿಚಾರ' ಎಂಬ ಸಂತಾ ತ್ಮಕ ಗ್ರಂಥ ಬೆಳಕು ಕಾಣಲಿದೆ. 

ರಾಯಬಾಗ ಸೌ. ಪುಷ್ಪಾ ಹೊಸೂರ 
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ಪರಿವಿಡಿ 

ಸಮರ್ಪಣೆ 

ಅರಿಕೆ 

ಸಂಪಾದಕರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 

ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತುಗಳು 

ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳು 

ಹಾಲುಮತ ದರ್ಶನ (ಒಂದು ಲಘು ಪರಿಚಯ) 

“ಕರ್ಣಾಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕೆ”ಯ 
ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮೇಯಗಳೂ ಅವುಗಳ ಮೌಲಿಕ ವಿಶೇಷಗಳೂ 

ಗಟ ಾ ಜಾ 

೫ 



ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವ 

ವಿಚಾರಗಳು 

ಧಾರವಾಡದ ಸಾಧನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕಾಂತ ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 

ಆರ್ಧ ಶತಮಾನದಿಂದಲೂ ಕಂನಾಡು ಕಂನುಡಿಗಳ ಹುಟ್ಟುಗುಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಮೂಲ 

ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ, ಆರ್ಯ-ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೊಸ 

ಮೌಲಿಕ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮಹಾತಪಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ 

ನಿರಾಡಂಬರೆವಾಗಿ ತೊಡಗಿ, ತನ್ನ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಐಹಿಕ ಸತ ಕ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಅದ 

ಕ್ಳಾಗಿ ಮುಡಿಪಿಟ್ಟು ಸವೆದು ಸಣ್ಣಾದ ಪಳಗಿ ಹಣ್ಣಾ ದ ಜ್ಞಾ ನಯೋಗಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ 

ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಾಮರ್ಶದ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ 

ನನ್ನದೊಂದು ವಿಚಾರಕಿರಣವನ್ನು ಗುರುವರ್ಯ ಜೋಶಿಯವರ ವೈಚಾರಿಕ ವಾಜ್ಮಯ 

ವೈಭವದ ಒಂದು ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಈ ಪ್ರುಣ್ಯಾವಕಾಶವು 

ದೊರೆತುದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಪರಮಧನ್ಯತೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾ ಪಭಿಮಾನ ಕೃತಜ್ಞ ತೆ 

ಯನ್ನು ಮೊದಲು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿ ಸಹಸಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮಾನಿಸಬೇಕಾದ ಈ 

ಸಾಹಸದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. 

ಸಾಹಸವೆನ್ನುವದೇಕೆಂದರೆ, ಆ ಲೇಖನದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ ವಿಷಯ 

ವಿಪುಲವಿದ್ದಷ್ಟೇ ವಿವಿಧವಿದೆ; ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ ನೀಡ 

ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅವಕಾಶವೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಪ ವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 

ಅವಸರದ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಶಂ. ಬಾ. ಅವರ ಈ 

ವಿಚಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಸ್ಥ್ಠೂ ಲ ಪರ್ಯಾವಲೋಚನೆ, ಲಘು ಪರಿಚಯವೆಂದೇ 

ಭಾವಿಸಬೇಕಲ್ಲದೆ ಇದೊಂದು ಸಮಗ್ರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯೆಂದು ಯಾರೂ ಗ್ರಹಿಸುವು 

ದಾದರೆ ಅದು ಲೇಖಕನಿಗೂ, ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರಿಗೂ 

ಕೂಡಿಯೇ ಅನ್ಯಾಯಗೈದಂತೆ ಆದೀತು ! 

“ಶಾಕುಂತಲದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಮದಿಂದ 

ಬೀಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಮಹರ್ಷಿ ಕಾಶ್ಯಪನು ತನ್ನ ಆ ಮುದ್ದಿನ ಸಾಕುಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ 

ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂದೇಶದ ಶ್ಲೊ ೇಕಚತುಷ್ಟಯದ ನಂತರ ತನ್ನ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರ 

ಪರಿಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ತಾನೇ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತನ್ಫ್ನ ಸಂದೇಶದ ಬಗೆಗೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯದ್ಧ ಸ್ರಯರ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ಶಿಷ್ಯರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕವಿಕುಲ ಗುರುವು 

ಒಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರ್ಪಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ. 
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೧೦ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಡ್ ಸೃ ತ್್ 
ಉಡಿ “ನಾಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಅವಿಷಯೋ ನಾಮ ಧೀಮತಾಂ.” ಧೀಮಂತರಿಗೆ ಒಗ್ಗ ದ ಒಲಿ 

ವಿಷಯವೆಂಬುದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ! ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೋಶಿಯವರಂಥ ಮೂಲಗಾವಿ 

ಗಳೂ ಪುರೋಗಾಮಿಗಳೂ ಆದ ಧೀಶಕ್ತಿಯ ಧೀರರಿಗೆ ಜ್ಞಾ ನ ಪ್ರಪಂಚವಎಧ 

ಏಕಾಪೋಶನ. ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾತತ್ತ್ವ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, 

ಧಾರ್ಮಿಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ಕ ವಿಚಾರರಂಗ- ಇವೆಲ್ಲವೂ "ಅಪರಸ್ಪರ ಸಂಭೂತ'ವಲ್ಲ: 
ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅನುಬಂಧವುಳ್ಳ ಸಮವಾಯ-ಸಮನ ಸಯವಾಗಬಲ್ಲ ಜಿಜ್ಞಾ ಸೆಯ 

ವ್ಯಾಸಂಗದ ಎಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮಹಾ ಪ್ರಸ್ಥಾನ. 

ಶಂಬಾ-ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಿಶಿಷ್ಟತೆ 

ಇದು ಕೇವಲ ವೈಚಾರಿಕ- ಪ್ರತಿಭೆಯ ತೀವ್ರಗಾಮಿತ್ವದ ಅಥವಾ ತೀಕ್ಷ್ಣ 

ದೃಷ್ಟಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ-ದೀಪ್ತಿಗಳ ಮಾತಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಜೋಶಿಯವರಂಥ ವಿಧಾಯಕ ವಿಚಾರ 

ವಂತರ ನೋಟದ ನಿಲುಕೇ ಅಂಥ ಅಕುಂಠಿತಗತಿಯದಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಜೀವನವನ್ನೂ 

ಗತ್ತನ್ನೂ ಇಡಿಯಾಗಿ ನಿಡಿದಾಗಿ ನೋಡುವ ನಿಲುಮೆ ಅವರದು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 
ೀ ಶಂಕರರಾಯರು ಆಯ್ದು ಕೊಂಡ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಂಥ "ವಿಷಯಾಂತರ 

ನ್ಯಾಸಕ್ಸೆ (ಅರ್ಥಾಂತರನ್ಯಾಸ'ದಂತೆಯೇ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಪಿ 
ಶಿ ಕ್ಟ ಶಿ ಲ್ನ ೦ಎ 

ಕೊಂಡರೆ !) ಅನುಕೂಲವೂ ಅಹುದು, ಅನುಚಿತವೂ ಅಲ್ಲ... ಮೂಲತಃ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ 
ಶಬ್ದಾ ರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ರೂಢ-ಯೌಗಿಕ ಉತ್ಪ ತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಪಪತ್ತಿ, ಆ ಮೂಲಕ 
ಜನಜೀವನದ ಅಥವಾ ವಾಂಶಿಕ-ಮನೋಗತಗಳ. ಆಂಶಿಕ ಆಶಯಗಳ ಹುರುಳನು 

ಯ್ದ 

ಹೊರಗೆಡುಹಿ ಅದರಿಂದ ಐತಿಹ್ಯದ ಸಂದು_-ಮೂಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗದ 
ಮಾನವ ಸಮಾಜಗಳ ತಿರಾಸವಿಸ್ವಾಭ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ಫುಟ 
ಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ರೀ ಶಂಬಾ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ತಂತ್ರ. ಈ ತಂತ್ರವು 

₹! 

ಆ 

ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಯೇ ಸಂಶೋಧಕನನ್ನು ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ, ಜ್ಲಾನಕೇತೃಗಳ ಇವು ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವ್ಯಕ 
ಅದಿ ವಾಗುವದು ಭಾಷೆಯೊಳಗಿಂದಲೇ ! ಭಾಷೆಯೆಂಬುದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೊತು : 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಪಾಕ. ಶಬ್ದ-ಅರ್ಥ-ಮನಸ್ಸು-ಮಾನವ್ಯ-ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಥ 
1 ೧ ವ ನರ್ಫೂಾಳ ೂ ೧ ಅ ಸಂಶೋಧನದ ಬಹು ವಿಷಯ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಏಕದೇಶೀಯವಾದ 

ಗು ಇಳಿ ಂ%: ಇ ದ್್ ಇ ಹಕ್ಕಾದ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಸಂಶ್ಟೋಧನ್ನಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ವಿಶೇಷಜ್ಞ ತೆ ಇಂಥ 
ನು 7 ಸಷ ಆ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಾಧಕವೇ ಎನ್ನಬೇಕು. 1330೮! 15 ೩ ೧೩೧ ೫೦ 

201975 72076 ೩೫೮ 7307೮ ೩0೦0೬ 1695 ೩೫6 1688” ಎಂಬ ಜಾಣ ಡಿಯ 
ಚಾಪ ಾ ರ್ ಾಣೆ ು ತಜ ರ್ಸ್ಾಗಿ ಸು ಣಾ ಷಃ ಸಂಶೋಧನ ತೆ ಶಂಬಾ ಅವರದಲ್ಲ. ಹಿಂದೊಮೆ ಸ್ರ ವ್ಯಂಗ್ಯ ವಿನೋದ 

ಇ್್ಂ ಇಸ್ ಕ್ಳಾಗಿ ಹೆಸರಾದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಶಂಬಾರವರ ಸಂಶೋಧನವನ್ನು “ಸಂಶಂಬನ? 
ವೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದ ರು. ಆ ಮಹನೀಯರ ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪ ದಿದ್ದ ರೂ ಈ ಮಾದರಿಯ 



ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ತ ವಿಚಾರಗಳು ೧೧ 

ಸಂಶೋಧನವು ಶಂಬಾ ಅವರ ವ್ನಾಸಂಗದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಿವೆಂಬ ಅರ್ಥ 
ದಲ್ಲಿ “ಸಂಶಂಬನ'ವೆಂದು ಕರೆದರೆ ಒಪ್ಪು ವಂತೆಯೇ ಇದೆ! 

ವ್ಯಕ್ತಿ » ಸಮಾಜ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ ಶೊ ಜಾತಿ ಜಂಜಡ ಮುಂತಾದ 
ಜನ ಜೀವಾಳದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಜ _ಲ್ಯ್ಯಮಾನವಾದ ಕಳಕಳಿಯ 

ಜಾಗ್ರತ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೋಶಿಯವರು ಸದಾಕಾಲವೂ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಅವರು ಬರೆದ “ಯುಕ್ಷಪ್ಪಶೈ”, “ಸಮಾಜದರ್ಶನ”ವೆಂಬ ಪುಸ್ತಕಗಳೂ ಕಾಲ 
ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವಿಶೇಷ ಲೇಖಗಳೂ ಅವರ ಈ ತೀವ್ರ 

ಸಾಮಾಜಿಕಪ್ರಜ್ಜೆ ಯ ವೈಚಾರಿಕ ಭೂಮಿಕೆಗೂ ಅವರ ತಾಶ್ಟ ರ್ಯದ ತತಾ ವನ್ರೇಷಣೆ 

ತಳಮಳಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. 

ವೈಚಾರಿಕ ಕ್ಷಿತಿಜದ ಒಂಟಿ ನಕ್ಷತ್ರ 
ಶಂ. ಬಾ.ರವರು ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡದ ವೈಚಾರಿಕ ಕ್ಲಿತಿಜದಲ್ಲಿ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನ 

ವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಒಂಟಿ ನಕ್ಷತ್ರ. ಮಿಕ್ಕ ತಾರಕಾ ಪುಂಜಗಳಿಂದ ತುಸುದೂರ 

ನಿಂತು ತನ್ನ ಥಳಕಿಲ್ಲದ ಬೆಳಕಿನ ಶಾಂತಕಾಂತಿಯಿಂದ “ಕಂಡವರಿಗೆಲ್ಲ, ಕಂಡವರಿಗಷ್ಟೇ” 

ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಇವರದು. ಈ ಏಕಾಂಗಿತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ? ಈ 

ಮೇಧಾವಿಯು ಮೂಲತಃ ವಿಚಾರವಾದಿ. ಯಾವ ಅತಿವಾದವೂ ಇವರಿಗೆ ಸೇರದು; 

ಇವರ ಬಳಿಗೆ ಸಾರದು. ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ಆತ್ಮ ಸ್ಟಾ ತಂತ್ರ ತಿ ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿ, 

ಮಾನವ ಸಮಾನತೆ, ವಿಚಾರ ಮಂಥನ, ತತ್ತ್ವದ ಬಗೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಒಗ್ಗ ದ ಸದಾ 

ಗ್ರಹ_ಈ ಷಡ್ಗು ಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಬಾರವರದು ನಿಶ್ಚಲವಾದ ನಿಷ್ಕುರ ನಿಷ್ಠೆ. ಇದರ ಫಲವೇ 

ವೈಚಾರಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಏಕಾಕಿತನ; ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿದ್ದರೂ ಸಂಶೋ 

ಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರೆ ಏಕಾಂಗಿತನ. 

ತನ್ನ ನಿಲುಮೆಯ ಕುರಿತು ಶಂ. ಬಾ.ರವರನ್ನೇ ಕೇಳಿರಿ : “ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆ 

ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾವದೊಂದೇ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸಿ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ. 

ಕಾರಣದಿಂದ ನವ ಮತವಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸನಾತನಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ 

ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಯಾಗದಿರುವದು ಸಾ ಶಭಾವಿಕ”, ತನ್ನ ನೆಲೆ_ಬೆಲೆಗಳ ಬಗೆಗೆ 

ಯಾವ ಭ್ರಮಾಭಾಸಗಳೂ (11115105) ಇಲ್ಲ, ಈ ಮನೀಷಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ [ 

ಬೌದಿ ಕ ವಿಚಾರವಂತನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನಜಂಗುಳಿಯ ಗತಾನುಗತಿಕರ ಶತ್ರು. 
ಕಾ 

ಲೋಕಪ್ರಿಯನಾಗಲು ಲೋಕ ಛಂದಾನುವರ್ತಿಯೂ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 

ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯ ಮನಸ್ತತ್ವ ಆ ಧಾತುವಿನದಲ್ಲ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಪಥ್ಯ 

ವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಯವಾಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಟ ಅವರನ್ನು 

ಕಾಡುವದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು 

ಹೇಳದೇ ಬಿಡರು. 

(ಟೈ 

ಟೆ 6 



ಹ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ತನ್ನ ಬಗೆಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತೀಯ ಅಥವಾ 

ಕನ್ನಡ 'ಸಮಾಜದ ಬಗೆಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ವಿಭ್ರಮವಿಲ್ಲ. ಕುಡುಗೋಲನ್ನು 

ಕುಡುಗೋಲೆಂದು ಹೇಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಅನಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ ತನ್ನ 

ಮೂಲಭೂತ ನೆಮ್ಮುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕರ್ಮಶತೆಯದಲ್ಲ. ವೇದಗಳ ಕೆಲ 

ವೊಂದು ಅಪೂರ್ವ ವಿಚಾರ. ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ರೋಮಾಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ತತ್ವಸರಣಿಗೆ ಅವರು ಮಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ 
ತತ್ತವೆ ಶವೇತ್ರರನ್ನೂ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಧೋಗತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಅವನತಿಯ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ! ಯನ್ನು ವು ದಾ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಜತೆಗೆ ನಮ್ಮ 

ಸಂಸ ಸ್ಟ್ರೃತಿಯ ಅಕ್ಷ ಕ್ಷಯನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನ ನಾಗರೀಕತೆಯ ಲೋಪ 

ದೋಷಗಳನ್ನೂ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡಾರ್ವಿನನನ್ನು ನೆನೆಯುವಾಗಲೂ 

ಯಾಜ್ಞ ವಲ್ಯ ನನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಲಮಾರ್ಕ್ಸನ ವಾದದಲ್ಲಿ ಉದಾತ್ತತೆಯನ್ನು 

ಕಂಡರೂ ಅವನ ನಿರೀಶ್ವರತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪು ವದಿಲ್ಲ, ಅತ್ತ ಸ್ಪೆಂಗ್ಸರನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹ್ರಾಸದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವಾಗಲೂ ಇತ್ತ 'ವಿರೋಧ-ವಿಕಾಸ 

ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರೆ. ಮಾನವನ ದೈವಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತಿ ದ್ದ ರೂ ಅವತಾರ 

ವಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಮನೋದಾಸ್ಯಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು 
ಹಾಕುವ ಇವರ ವಿಚಾರ ಧಾರೆಗೆ ತರ್ಕದ ಹರಿತವಿದೆ; ಮಾತಿನ ಮೊನೆಯಿದೆ. ಜಾ 

ಕಾವಿದೆ, ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೆರುಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಗುರಿ ತಪ್ಪದ, ಹಿಡಿತ ಬಿಡದ ಪ್ರಯೋ 
ಹದವಿದೆ. 

ಶಂ. ಬಾ. ಅವರ ಅಪಾತಗಮನೀಯಕತೆ 

ಇಂಥ ಬಿಚ್ಚುಮನಸ್ಸಿನ, ಬಿಚ್ಚು ಮಾತಿನ, ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿಯ ಬೀಸಿನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ 
ಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವೆಂದರೆ, ಅದರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಚಾರ. ಸಾಮಾಜಿಕ 
ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳನ್ನ ೀ ಆಗಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸದ 
ಅಥವಾ ಧರ್ಮ-ದೈವತ ಓಿಚಾರ್್ ಪ ಶ್ನೆ ಗಳೇ ಆಗಲಿ ಶಂ. ಬಾ. ಲವರು ಎತ್ತಿ 
ಕೊಂಡಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಚರ್ಚೆಯ ಬಟ್ ಹರಟೆಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಬೆ 
ಯಿಸುವ ಚಾತುರ್ಯ ಕಾಣಿಸಲು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಯ್ದಂತೆ 
ಎಲ್ಲಿಗೋ ಒಯ್ದಂತೆ, ಎಳೆದು ನೇಯ್ದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ! 

೫ 

1 

ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜೀವನ ಮಾಮಾಂಸೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು 
ನಿಶಿತ ನಿಶ್ಚಿತ ತತ್ವಗಳ ಚೌಕಟ್ಟನ ನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಹಂದರದಮೇಲೆ ವಿವೇಚನೆ 

ು ಟ್ಟಿ ಈ ನ್ನ್ನ ಕ ವಂತೆ ಅನಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕುಂದು ಗ್ರ ಹೀತ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು (1130086515) 
ರ್ಚಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವ ಯಿಸಿ ತ್ಯರ್ಥಮಾಡುವ ಪದ್ಧ ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಂ. ಬಾ. ಅವರ 

ವಾದ ವೈಖರಿ ಹರಿದಿಲ್ಲ. "ದ್ದ ರಿಂದ ಒಟ್ಟಾ ಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಸುಸಂಗತಿಯು ಕಂಡು 
ಇಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ (ರಾಜಕೀಯ ಬಾಮ ಸಾಮಾಜಿಕದ ಅಂಗಗಳೇ ಸರಿ 



ಡಾ ಶಂ, ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳು ೧೩ 

ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಸಂಗತಿಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟುನಿಲ್ಲುತ್ತ ವೆ. ಸಂದ ಜೋಡಣೆ 

ಗಳು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೊರಡುವದಿಲ್ಲ. 

ಸಂಶೋಧಕನು ಮೀಮಾಂಸಕನೂ ಆದಾಗ ಕಂಡುಬರುವುದೇನು ? ಕೊಟ್ಟ 

ಉತ್ತರಗಳಿಗಿಂತ ಎತ್ತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಯವೆನಿಸುವವು. ಸಾ 

ಜೋಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡಿ ಬರೆಹಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು 

ದೆಬ್ಸಿ ಸುವಂತೆ ವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರು ತ ಉತ್ತ ಸ 

೧೦ತ ಮಾಡಿದ ಇತ ತ್ಯ ಗಳಿಗಿಂತ ಎತ್ತಿದ ಈ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳೆ ಳೇ ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಪ ಕ್ರಚೋ 

ದಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಎಶ್ಲೆ ೇೀಷಕ (೩8೩117೦1೩1) ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂದು ಸಜೆ 

ವಿಧಾಯಕವಾದ ಸಂಪನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕರವಾದ ಸಿದ್ಧಾ ತದ ಸಮನ ಮನ್ತ್ವಯವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾ 
ಸಾಧಿಸಿದಂತಿಲ್ಲ. ಕ 

ಸ್ಟ್ ೪ ೧೨ ಷ್ಟ ಇಣ್ಗ್ ಲಾ 6 ಆದರೂ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವ್ಯಗ್ರಗೊಳಿ 

ಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ೧೯೪೦ರಿಂದ ತೀರ ಇತ್ತೀ 

ಚೆಯವರೆಗಿನ ಅವರ ಈ ಕುರಿತ ಲೇಖನ ಸಂಭಾರದಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರ-ಸಮಾರಿತರ ವಿಷಯ 

ಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಬಂದು ಹೋದರೂ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಒಳಹೊರಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಧಾರಣೆ 

ಗಳು ಹಾಸಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಶಂ. ಬಾ. ಅವರ 

ದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾರೆ ತತ್ತ ಸರಣಿಯೊಂದು ಪ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದ ರೂ 

ಅವರು ಸುವ ಜು ನ ಗಳೂ ನಿಘಾತ ಸ್ಹಳ (607008515) 

ಗಳೂ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಠಿ ಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿವೆ. 

ಸಮನ್ಹಯವನಾದ 

ಎಂದಿನಿಂದಲೂ ಶಂ. ಬಾ. ಅವರು ಸಮನ ಸ್ವಯವಾದಿಗಳು. “ವಿಚಾರ ಪೂರ್ವಕ 

ವಾಗಿ ಹಳೆ-ಹೊಸದರ ಸಮನ ಪ್ರಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಹಿತವಿದೆ. ನಮ್ಮ 

ಉನ್ನತಿಯಿದೆ. ನಿನ್ಶೆ' ಬಿಟ್ಟರೆ "ಇಂದು' ಇಲ್ಲ: “ಇಂದು' ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ "ನಾಳೆ” ಎಂಬು 

ದಿಲ...... ನಿನ್ನೆ, ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆಗಳ ಪ್ರವಾಹವು ಅಖಂಡವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ 

ನಾಳೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಐ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು (ನಮ್ಮ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಬ) ಸಂಕುಚಿತ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇಂದು 

ಒಂದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಭಾಗ : "ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ '_ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪ್ಲೆ ಪೋಷಕ 

ವಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಉಪಾಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ರಚಿಸಿಕೊ ೂಳ್ಳೆ ಬೇಕು.” 

ಎಂದಿದ್ದರು ಶಂ.ಬಾ. ರವರು ೧೯೪೦ರಲ್ಲಿಯೇ. (“ರೂಢಿ ಹಾಗೂ ಭಾವಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳು”) 

೧೯೪೨ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊ ದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪ )ಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತ ಬರೆಯುವಾಗ, “ಸಾಮಾಜಿಕತೆ 

ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಳಲ್ಲಿಯ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಸ್ಟೇಹದ ಶಕ್ತಿ; ಇದುವೇ ಸಮಾಜದ 

ಖೂಾಲಾಧಾರ. ರಾಷ್ಟ, ಪುರುಷನ ಜೀವಶಕ್ತಿ -ಮಾನವ್ಯದ ಸಾರ”-ಎಂದು ಹೇಳಿ 

ಂಟು, ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಜೋಶಿಯವರ ಸಮನ ಯವಾದದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ 



೧೪ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಮಾನವತಾವಾದ. ಹಳೆಯ-ಹೊಸತರದ ಹೊಂದಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಹಲವಾರು ಜಾ. 

ಸಮಾಜ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾನವ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ಟು 

ಹವಣಿಕೆಯೂ ಸಮನ್ವಯದ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಅವರು ಅನಂತರ ಬರೆದ 'ಯಕ್ಪಪ್ರಶೆೆ 

ಎಂಬವಿಚಾರ ಪ್ರ ಜೋಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಕಾಲ ಪುರುಷನು ಹಾಕು: 

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ದ್ಯ ಮಾನವ -ಸಮನ್ವ ಯದ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿ, ಸುತ್ತವೆ. ಜಾತಿ 

ಯತೆ ವಿಷಮತೆ, ಸಮಾಜ ಚದಲ್ಲಿಯ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣಿ ನ ಚಃ ತಾರತಮ್ಯ-ಮುಂತಾ 

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾ ಕ “ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಮಹಾತ್ಮರು 4 

ಯಕ್ಷಪ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನವಡಿಸಿದ್ದ ರಿಂದ ನಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಚೇತರಿ 

ಕೊಂಡು ಏಳುತ್ತ ಲಿದೆ” ಎಂದು ಜು ಸಮಾಧಾನಪಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇದ 

ಮಾನವ್ಯ ಸಮನ್ವ ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಮಹಾತ್ಮಾಜಿ ನಮಗೆ ಇತ್ತರೆಂದು ಅವ 
ಶ್ರಿ 

ಇಂಗಿತವಾಗಿದೆ. 

ನಿಜಚಾರವಾದಿ 

ಸಮನ ಸ್ವಯವು ಇವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯ ದೃಷ್ಠಿ ಯಾದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿ 

ಶಕ್ತಿ ಯು ವಿಚಾರವಾದದ್ದು. ವಿಚಾರಕ್ರಾಂಶಿ ಜತ ಅಗತ್ಯ ಒಳ ತ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇವರಷ 

ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ನಿರಪೇಕ್ವವಾಗಿ ಯಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ತಿಕರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಫೆ 

ಪಾದಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ ರತಿತರುಥ ಒಬ್ಬಿ ಸ್ಬಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನಾರೂ ಹೆಚ 

ಕಣ್ಣು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ. “ರೂಢಿ ಇಸ ಭಾವಿಕ ಕಲ್ಪ ಗ 

ನೊರೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವದರಿಂದ ಹೊಸ ಸಮಾಜ ದರ್ಶನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವು] 

ರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾಯಕ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎ] 

ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಹಾಡುವ ಪಲ್ಲವಿ, ವಿಚಾರವಾದದ ವಿಚಾರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸತ್ಯಶೋಧನೆ- 

ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದು. ಸಮನ _ಯವು “ವಿಚಾರ ಪೂರ್ವಕ' ಓಜ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಯ 

ಬೆಳೆಯದಿರುವದು ಸಮಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಲಕ್ಷಣ. ಆಗ ಭಾವನಾಶಕ್ತಿಯೆ 

ತಾನೇ ತಾನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ. ಶ್ರ ದ್ಧ ಯಲ್ಲಿ ರೂಢಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗೆ 

ಉಗಮ, ಆಗ ಜನಗಳಿಗೆ ತುಲನಾತ್ಮ! ಕ ವಿಚಾರ 'ವಮಿರ್ಶೆ ನಯ ಕಲ್ಪ ನೆಯು ಇರುವುದಿ] 

ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಜಬ ಯಾ9 ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶಾ ರ್ರ ಯು ಹೆಚ್ಚಿ ಚ್ಚಿದ 

ರೂಢಿಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಆದರೆ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಅಗತ್ಯವನ 
ಮನಗಂಡ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಅದರ ಅಧಿಕಾರದ ಇತಿ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದಾ. 

“ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಬಂದಮೇಲೆಯೂ ಮನುಷ್ಯನು ಹಿಂದಿನಿ 

ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅವು ಒಳ್ಳೆಯವಲ್ಲವೆಂದು ಅರಿತರೂ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಲೆ ಬದಲಿಸ 
ಸಮರ್ಥನಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಏಕೆ ? “ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಯು ಸಿದ ೈವಿದ್ದ 2 ೂ ಭಾವನೆಂ 

ಅಡ್ಡಬರುತ್ತ ಡೆ.” “ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು | 



ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವ ನಿಚಾರಗಳು ೧೫ 

ಕೊಳ ಫೈಲು ಅಸಮರ್ಥ ರಾದವರು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಲೆಯೊಳಗಿಂದ ಪಾರಾಗಲಾರರು. 

ವಿಚಾರೆವಾದವೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಪ ತಿಷ್ಕೆ. 

ತರ್ಕವು ಅಪ್ರತಿಷ್ಠವಾದಾಗ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ಚುಷಿಯ ಮಾತೂ 

ಪ್ರಮಾಣವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮಹಾಜನರು ಹೋದ ಹಾದಿಯೆ ಕ ಸರಿದಾರಿಯೆನಿಸುತ್ತ 

ದೆಂದು ಯುಧಿಷ್ಠಿ ರ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಯುಗದ ನಾಂದಿಯ ವಾಕ್ಯ. ಆದರೆ ಮಹಾ 

ಜನರು ಅಂದರೇನು ? ಬಾ ಬಹುಮತವೋ ? ಅಥವಾ ಮಿಗಿಲಾದ ಹಿರಿಯ 

ರಾದ ಜನರೋ ? ಇವೆರಡನ್ನೂ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಮತ್ತೆ 

ತರ್ಕಬುದ್ಧಿಗೇ ಶರಣುಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ! ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೋಶಿಯವರು "ಸಮಾಜ 

ದರ್ಶನ'ದಲಿ, "ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ'ಯಲ್ಲಿ, ಬಿಡಿ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಬುದೊರೆತಾಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರದ 

ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಮಹತಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲು ಮರೆತಿಲ್ಲ. 

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದ್ಧಮ.-_ವಿಕಾಸಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಲೇಖಕರು ಯುರೋಪ 

ದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಭೌತಿಕಸಂಶೋಧನಗಳಿಂದಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ 

ಶೃಂಖಲೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಾನವ ಸಮಾಜವು ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತೆಂಬುದನ್ನ್ನು 

ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧಿ ವಾದಿಗಳ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ಠಾ ಪಸವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ ಬುದ್ಧಿ 

ವಾದವು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪತಿ .ಸ ಕು ೀ ನಿರ್ಮಾಣ ಯುಟಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ 
ಸ 

( 

ಯನ್ನು ನೀಡಿತೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾ ಲ! ಎಲ್ಲ ಅತಿವಾದಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ. 

ಹೋಗುವುದೇ ವಿಚಾರವಾದದ ಬುದ್ಧಿ ವಾದದ ರ ಏಕಮುಖತ್ತೆ » ಒಕ್ಕ್ವ ಣ್ಞ್ಞತನ 

ಕಣ್ಣುಪ ಪಟ್ಟಿಯ ಕುದುರೆಯಂತೆ ಗತಾನುಗತಿಕತ್ವವ ನ್ನು ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಲೆಕಣಿ ಎತ್ತಿ 

ದಾಗ ಆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಸಲ ಟೀಕಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ "ಎಗ್ಗ' ಶಬ್ದದ 

ಸ್ವಾರಸ್ಯ ವನ್ನು ಇದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಶದಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚತುರ” ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕು 

ನಟ್ಟ ಹ ಸ್ ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಎಜುನಿವೌನುದು ಅವರು ಅರ್ಥವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ತಮ್ಮ ಈ “ಅತಿವಜ ಜನ್ಯಾ” ಬುದಿ ವಾದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು 

ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಂಬ ಮೂಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಆದರ್ಶಗಳೆಂದು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಳ್ಳು 

ತ್ತಾರೆ. ಅವು ನಿರಪೇ ಕ್ಷ ಸತ್ಯಗಳಲ್ಲ. “ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು 

ಆದರ್ಶ. ಪ್ರಗತಿ ಸಾಪೇಕ್ಷ: ನಿರಪೇಕ್ಷ ಕ್ಷ ಸತ್ಯವಲ್ಲ”. “ಗಚ್ಚತೀತಿ ಜಗತ್”. ಅನಂತತ್ತ 

ವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಸ್ಟ ದೆ ಪ್ಪ ಪ್ರಗತಿ ಅರ್ಥ ಹೀನ. ಸಜ ಈ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ 

3 ರ್ಯಾಯಾರ್ಥ ದ ಸೇಬಾಪು ಇದೇ ತತ ಶವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣಾ ದೊಡನೆ 

ಕೊಳೆಯಲು ಆರಂಭ. (“1.65೭ 0೦೫೩೮ 8೦೦೮. ೦೬6॥೦೧7 5070016 ೦೦೯೬0! (86 

ಹಾಕವಿ ಟೆನಿಸನ್). ಅಪೂರ್ಣತೆಯ ಅರಿಮೆಯಿಂದಲೇ ಮಾನವರ 

ಲ 

ಟಿ ಲ್ವ 

ಸ 

೦167... ಮ 

ೇೀಮ.' ಅದೇ ಪರಸ್ಪ ರ ಪೂರಕ ಪೋಷಕ. ಇದರಿಂದಲೇ ಜನ ಬದುಕುವುದು.” 

“ಯಾವುದೇ ಜು ನವು ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ 

ಶಗ್ ಪ್ರಣ ೧೫ 
ರುವುದು. ತ್ರಿಕಾಲ "`ನ, ನ, ಅಂತರ್ಜ್ಞಾ ನ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನ ಎಂಬೆಲ್ಲವೂ 



೧೬ ' ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಬಾಲಿಶ... ಯಾರಿಗೂ ಜ್ಞಾ ನದ ಗುತ್ತಿಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ” ಇಂತು ಮೊಳಗಿದೆ ಶಂ.ಬಾ 

ರವರ ಧೀರವಾಣಿ ! ಇದು 2 ವಿಜಾರವಾದಿಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. “ಮಾನವೇತರ ಪ್ರಾಣಿಗ 

ಕಾಸದ ಒಲವು ವಿನಾಶದತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ. ಮಾನವನ ವಿಕಾಸವು ಕೇವಲ `ನೀಶ। 

ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿ ಯಿಂದ.” 

ಅತಿನರ್ಜ್ಯ ನಿವೇಕವಾದಿ 

ಶಂ. ತೆ ಅವರ ಈ ವಿಚಾರವಾದೀ ಭೂಮಿಕೆಯ ನ ೦ದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರ ತೀ 

ಇತ್ತೀಚೆಯ ೧೯೬೦ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾದ “ಹಾಲು ತದರ್ಶನ”ವೆಂ ಬ ಗ್ರ ೦ಥ! 

ಮುಖ ಪೃಷ್ಠದ ಮೇಲೆ ಅಂಕಿತವಾದ ಕೇಯರನ ಪ : “೫1೩೫ 1104 15 ತತ 

(7೮ ₹೪16 08 10610'' ಆದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಯಥಾರ್ಥತೆಯ ಪೂರ್ತಿಗೆ "19' ಎಂಓ 

ದರ ಬದಲು “0388೬ ೬0 09” ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಇದ್ದ ರೆ ಚೆನ್ನುಗಿತ್ತು. ಮನುಷ್ಯನ 

೦810೩1 ಇರುವುದರ ಬದಲು ೧5708010810೩1 ಇರುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಮನುಷ 

ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದಿ ಆಗಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗಿರ 

ತ್ತಾ ನ ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಆತ ಭಾವನಾಮಯ. ಶಂ.ಬಾ.ರವರೇ ಉದಾಹರಿಸಿ 

ಯಾಜ್ರ ಸ್ಹವಲ್ಯ ವಾಣಿಯಂತೆ “ಕಾಮಮಯು” ಏವ ಗ ಪುರುಷಃ” ॥ ಭಗವದ್ಗಿ ೀತೆಯ 

ಅನ್ನುವಂತೆ “ಶೃದ್ಧಾ ಮಯೋಸಃಯಂ ಪುರುಷಃ” (ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೋಶಿಯವರ 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಕಂಡುಬರದ ಡಾ. ಸಿಗ್ಮಂಡ ಫ್ರೊಡನೂ ಬೇರೆ ಹೇಳುವ 

ದೇನು ?) ಅಂದಾಗ ಮಾನವ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೇ ಆಧಾರವೆಂದು ನಂ। 

ನಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿದ್ಧ ವೇ ಹೊರತು ಪ ಪ್ರಕೃತಿ ತಿ ಸಿದ್ಧ ವಲ್ಲ. ಇರಲಿ. 

ಇನ್ನು ಮಾನವರನ್ನು ಅನೇಕ ಸಲ ಇನ್ನೊ ತ ಸ (ನ್ಯಾಯ ನಿಯಮ 

ಆಳುತ್ತದೆ. ವ 10810 ೦8 1೩೦೬೪ ವಸ್ತು ಸ್ಟಿ ಚ ಮಾನವನ ವ್ಳೆ ಯಕ್ಕಿಕ ಸಾಮಾಜಿ 

ಅಥವಾ ವಾಂಶಿಕ (ಐತಿಹಾಸಿಕ) ಕರ್ಮಗತಿಿ, ಅವನ ನಿಯತಿಯಾಗಿ "ಜೀವನವನ್ನು ರೂ। 

ಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಅನ್ನುವದು-“ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಃ” 

ಈ ಕುರಿತು ವಿಜಾರವಾದಿ ಜೋಶಿಯವರ ನಿಲುಮೆ ಏನು? ಅವರು ಜ್ಞಾ 

ಕ್ರಿ ಯೆಗಳನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಸಮಾಜದರ್ಶನ”ದ ಅನೇಕ ಪ್ರು 

ಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೋಶಿಯವರ ಈ ವಿವಾರವಾದೀ ಭೂಮಿಕೆ ಸುಶಿ ಷೃವಾಗಿ ಆ 

ದಿದ್ದ ಸರೂ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವ್ ಕವಾಗಿ ಪ್ರ ರ್ (ಸುಶ್ಲಿ ಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ 
ಮುಂ ಸ್ಥ್ಪಾಖಿಸಿ ಎವ 

ಈ ವಿಚಾರ ಚಕ್ರ ತ್ತ ಜಸ ಕ ಖ್ಯ ಜಸ ಸ ೦ದರೆ ಪ] 

ಕೃತಿ ತಿಗೆ ಒತ್ತಾ ಯಶಡಿಸುವ ಕಲ್ಪ ನೆಯೇ ಟಾ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ, “ಮನವರಿಕೆಯ 

ಮಾತು.” ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಇದ್ದ ಲ್ಲಿಯೇ ಇರಗೊಡುವದಿಲ್ಲ. 

ವಿಚಾರವಾದಿಗೆ ಅತಿವಾದವು' ವಜನ್ಯ-ಎಂಬ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ತ ಕ ತ್ರಕ್ಶ ತನ್ನ ವಿಚಾರ ಬುದಿ ( 
ತರ್ಕ ಸರಣಿಗೆ ನ್ಯಾಯಕ್ರ ಮಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯವಾಗಿ ಆದರೂ ವಿಚಾರವಾದಿಯು (೯ 



ಡಾ ಶಂ, ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳು ೧೩ 

ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಸಂಗತಿಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟುನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಸಂದ ಜೋಡಣೆ 

ಗಳು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೊರಡುವದಿಲ್ಲ. 

ಸಂಶೋಧಕನು ಮೀಮಾಂಸಕನೂ ಆದಾಗ ಕಂಡುಬರುವುದೇನು ? ಕೊಟ್ಟ 

ಉತ್ತರಗಳಿಗಿಂತ ಎತ್ತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಕವೆನಿಸುವವು. ಶ್ರೀಮಾನ” 

ಜೋಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡಿ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಡಿ 

ದೆಬ್ಸಿಸುವಂತೆ ಮಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ 

ಗಳಿಗಿಂತ ಮಾಡಿದ ಇತ್ಯರ್ಥಗಳಿಗಿಂತ ಎತ್ತಿದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಪ್ರಚೋ 

ದಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಕ (೩೫೩11/೦1೩1) ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂದು ಅಖಂಡವಾದ 

ವಿಧಾಯಕವಾದ ಸಂಪನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕರವಾದ ಸಿದ್ಧಾ ೦ಂತದ ಸಮನ ಸಯವು ಅಷ್ಟೊಂದು 

ಸಾಧಿಸಿದಂತಿಲ್ಲ. 

ಆದರೂ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವ್ಯಗ್ರಗೊಳಿ 

ಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ೧೯೪೦ರಿಂದ ತೀರ ಇತ್ತೀ 

ಚೆಯವರೆಗಿನ ಅವರ ಈ ಕುರಿತ ಲೇಖನ ಸಂಭಾರದಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರ-ಸಮಾಂತರ ವಿಷಯ 

ಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಬಂದು ಹೋದರೂ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಒಳಹೊರಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಧಾರಣೆ 

ಗಳು ಹಾಸಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಶಂ. ಬಾ. ಅವ 

ದೊಂದು ಎಶಿಷ್ಟ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ ತೆ ಸರಣಿಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 

ಅವರು ನೀಡುವ ನಿಪಾತಬಿಂದು (೩೦೦6೫೭) ಗಳೂ ನಿಘಾತ ಸ್ಥಳ (617011೩515) 

ಗಳೂ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿವೆ. 

ಸಮನ್ಹಯವಾದ ; 

ಎಂದಿನಿಂದಲೂ ಶಂ. ಬಾ. ಅವರು ಸಮನ ಸಯವಾದಿಗಳು. “ವಿಚಾರ ಪೂರ್ವಕ 

ವಾಗಿ ಹಳೆ.-.ಹೊಸದರ ಸಮನ ಸಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಹಿತವಿದೆ. ನಮ್ಮ 

ಉನ್ನ ತಿಯಿದೆ. "ನಿನ್ನೆ? ಬಿಟ್ಟರೆ "ಇಂದು' ಇಲ್ಲ: “ಇಂದು? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ "ನಾಳೆ' ಎಂಬು 

ನಿನ್ನೆ, ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆಗಳ ಪ್ರವಾಹವು ಅಖಂಡವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ 

ನಾಳೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಐ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು (ನಮ್ಮ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಬ) ಸಂಕುಚಿತ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇಂದು 

ಒಂದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಭಾಗ : "ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ' ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪೋಷಕ 

ವಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಉಪಾಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.”.. 

ಎಂದಿದ್ದರು ಶಂ.ಬಾ.ರವರು ೧೯೪೦ರಲ್ಲಿಯೇ. (“ರೂಢಿ ಹಾಗೂ ಭಾವಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳು”) 

೧೯೪೨ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾ ಪಿಸುತ್ತ ಬರೆಯುವಾಗ, “ಸಾಮಾಜಿಕತೆ 

ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಳಲ್ಲಿಯ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಸ್ಟೇಹದ ಶಕ್ತಿ; ಇದುವೇ ಸಮಾಜದ 

ಮೂಲಾಧಾರ. ರಾಷ್ಟ, ಪುರುಷನ ಜೀವಶಕ್ಕಿ-ಮಾನವ್ಯದ ಸಾರ”_ಎಂದು ಹೇಳಿ 

ದ್ಹುಂಟು. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಜೋಶಿಯವರ ಸಮನ _ಯವಾದದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ 



ಮಾನವತಾವಾದ. ಹಳೆಯ-ಹೊಸತರೆದ ಹೊಂದಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಹಲವಾರು ಜಾತಿ 

ಸಮಾಜ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾನವ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಟ್ಟ 

ಹವಣಿಕೆಯೂ ಸಮನ್ವಯದ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಅವರು ಅನಂತರ ಬರೆದ "ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ 

ಎಂಬವಿಚಾರ ಪ ಪ್ರಚೋದಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಕಾಲ ಪುರುಷನು ಹಾಕುವ 
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹ ಮಾನವ್ಯ-ಸಮನ್ವಯದ ಉತ್ತ ರವನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಜಾತಿ: 

ಯತೆ, ವಿಷಮತೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯ. ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣಿ ನ ಅಧಿಕಾರ ತಾರತಮ್ಯ-ಮುಂತಾರ 
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾ ಲ “ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಮಹಾತ್ರ ತ್ಮರು ಈ 

ಪ್ರಶ್ನೆ ಳಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ್ದ ರಿಂದ ನಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ತರಿ! 

ಕಡ ಏಳುತ್ತ ಲಿದೆ” ಎಂದು ಹಾಟ ಸಮಾಧಾನಪಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳು ವಲ್ಲಿ ಇದೆ: 

ಮಾನವ್ಯ ಸಮನ್ವಯದ ದೃಷ್ಠಿ ಯನ್ನೇ ಮಹಾತ್ಮಾಜಿ ನಮಗೆ ತ್ ಬ ಅವಃ 

ನ್ಯ ವಾಗದ. 

ನಿಚಾರವಾದಿ 

ಸಮನ _ಯವು ಇವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯ ದೃಷ್ಠಿ ಯಾದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ 

ಶಕ್ತಿಯು ವಿಚಾರವಾದದ್ದು. ವಿಚಾರಕ್ರಾ ನ್ ಅಗತ್ಯ ಮಹ ತ್ವಗಳನ್ನು ಇವರಷ್ಟು 

ನಿಸ ಸ್ಸಂದಿಗ್ಧ ವಾಗಿ ನಿರಪೇಕ್ವವಾಗಿ ಆರಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ತಿಕರಲ್ಲಿ "ವತ್ತ ಮತ್ತೆ ಪಃ 

ಅರಿತು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ ರತಾ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬ ರನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ರೆ ಇನ್ನಾರೂ ಹೆಚ 

ಕಣ್ಣು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ. “ಢಿ ಸ್ವ ಭಾವಿಕ. ಕಲ್ಪನೆಗಳ 

ನೊರೆ ಗುಳ್ಳೆ ಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವದರಿಂದ ಹೊಸ ಸಮಾಜ ದರ್ಶನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದ 

ರವರೆಗೂ ಖ್ ವಿಧಾಯಕ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿ 

ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಹಾಡುವ ಪಲ್ಲವಿ, ವಿಚಾರವಾದದ ವಿಚಾರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆಯ 

ವಾತ. ಸಮನ ಸಯವು “ಎಚಾರ ಪೂರ್ವಕ' 'ಮಾಗಡೇಕು. ಬಿದ್ದ ಶಕ್ತಿ ಯ. 

ಬೆಳೆಯದಿರುವದು ವ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಹಿತಿಯ ಲಕ್ಷಣ. ಆಗ ಭಾವನಾಶಕ್ತಿಯೇ 

ತಾನೇ ತಾನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ" ಶ್ರ ದ್ಧೈಯಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರ ದಾಯಗಳ 

ಉಗಮ, ಆಗ ಜನಗಳಿಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರ ಸರಾ ಯ ಕಲ್ಪ ನೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ 
ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯಾಗರಿ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶಾ ತ್ರಾ ಯು ಹೆಚ್ಚಿ ದಂತ 
ರೂಢಿಗಳ ಪಾ ಫ್ರಾ ಬಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಆದರೆ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು 

ಮನಗಂಡ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಅದರ ಅಧಿಕಾರದ ಇತಿ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. 
“ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಬಂದಮೇಲೆಯೂ ಮನುಷ್ಯನು ಹಿಂದಿನಿಂದ 
ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮನಗಳನ್ನು ಅವು ಒಳೆ ಫ್ರಯವಲ್ಲವೆಂದು ಅರಿತರೂ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಲೆ ಬದಲಿಸಲ 

ಸಮರ್ಥನಾಗುವುದ್ದಲ್ಲ” ಏಕೆ ? “ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಯು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದ ಹ ಭಾವು! 
ಅಡ್ಡಬರುತ್ತದೆ.” “ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಚ 



ಡಾ. ಶಂ, ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವ ನಿಚಾರಗಳು ೧೫ 

ಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥರಾದವರು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಲೆಯೊಳಗಿಂದ ಪಾರಾಗಲಾರರು. 

ವಿಚಾರೆವಾದವೆಂದರೆ ಬುಡ್ಡಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. 

ತರ್ಕವು ಅಪ್ರತಿಷ್ಠವಾದಾಗ ಸ್ಮ ಎತಿಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ಯಷಿಯ ಮಾತೂ 

ಪ್ರಮಾಣವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮಹಾಜನರು ಹೋದ ಹಾದಿಯೇ ಸರಿದಾರಿಯೆನಿಸುತ್ತ 

ದೆಂದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಯುಗದ ನಾಂದಿಯ ವಾಕ್ಯ. ಆದರೆ ಮಹಾ 

ಜನರು ಅಂದರೇನು ? ಬಹುಜನರೋ, ಬಹುಮತವೋ? ಅಥವಾ ವಿಂಗಿಲಾದ ಹಿರಿಯ 

ರಾದ ಜನರೋ ? ಇವೆರಡನ್ನೂ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಮತ್ತೆ 

ತರ್ಕಬುದ್ಧಿಗೇ ಶರಣುಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ! ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೋಶಿಯವರು "ಸಮಾಜ 

ದರ್ಶನ'ದಲಿ, "ಯಕ್ಷ ಪ್ರ ಯಲ್ಲಿ, ಬಿಡಿ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಬುದೊರೆತಾಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರದ 

ಮದ್ಧಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಮಹತಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲು ಮರೆತಿಲ್ಲ. 

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದ್ಗ ಮ-_ವಿಕಾಸಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಲೇಖಕರು ಯುರೋಪ 

ದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಭೌತಿಕಸಂಶೋಧನಗಳಿಂದಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ 

ಶೃಂಖಲೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಾನವ ಸಮಾಜವು ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತೆಂಬುದನ್ನು 

ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಾದಿಗಳ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧಿ 

ವಾದವು. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿ 

ಯನ್ನು ನೀಡಿತೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ : ಎಲ್ಲ ಅತಿವಾದಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು 

ಹೋಗುವುದೇ ವಿಚಾರವಾದದ ಬುದ್ಧಿ ವಾದದ ಜೀವಾಳ. ಏಕಮುಖತೈೆ ಒಕ್ಕಣ್ಣ ತನ, 

ಣ್ಣು ಪಟ್ಟಿಯ ಕುದುರೆಯಂತೆ ಗತಾನುಗತಿಕತ್ತವನ್ನು ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಲೆಕ್ಕಣಿ ಎತ್ತಿ 

ನಾಗೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಸಲ ಟೀಕಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ “ಎಗ್ಗ' ಶಬ್ದದ 

ಪ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಇದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಶದಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಚತುರ' ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕು 

ಟ್ವಿನಿಂದ ನೋಡಿ ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ವಿಚಾರವಂತನೆಂದು ಅವರು ಅರ್ಥವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ತಮ್ಮ ಈ “ಅತಿವರ್ಜ್ಯ' ಬುದ್ಧಿವಾದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು 

ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಂಬ ಮೂಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಆದರ್ಶಗಳೆಂದು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಳ್ಳು 

ಶ್ರ್ಯಾರೆ, ಅವು ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸತ್ಯಗಳಲ್ಲ. “ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು 

ತೆದರ್ಶ. ಪ್ರಗತಿ ಸಾಪೇಕ್ಷ; ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸತ್ಯವಲ್ಲ”. “ಗಚ್ಛತೀತಿ ಜಗತ್”. ಅನಂತತ್ವ 

ನ್ನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಗತಿ ಅರ್ಥಹೀನ. “ಕೊನೆ-ಗೊನೆ” ಈ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ 

ಕೆಿರ್ಯಾಯಾರ್ಥದ ಮರ್ಮವು ಇದೇ ತತ್ತ ಶವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣಾ ದೊಡನೆ 

ೊಳೆಯಲು ಆರಂಭ. (“1.65೭ ೦೫೮ ೯೦೦೮ ೦೬6೭077 570016 ೦೦೯೯೦)! ೭06 

ಮಹಾಕವಿ ಟೆನಿಸನ್). ಅಪೂರ್ಣತೆಯ ಅರಿಮೆಯಿಂದಲೇ ಮಾನವರ 

ಮ. ಅದೇ ಪರಸ್ಪ ರ ಪೂರಕ ಪೋಷಕ, ಇದರಿಂದಲೇ ಜನ ಬದುಕುವುದು.” 

“ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾ ನವು ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ 

ರುವುದು. ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾ. ನ, ಅಂತರ್ಜ್ಞಾ ನ, ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಜ್ಞಾ ನ ಎಂಬೆಲ್ಲವೂ 



೧೬ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಬಾಲಿಶ... ಯಾರಿಗೂ ಜ್ಞಾ ನದ ಗುತ್ತಿಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ” ಇಂತು ಮೊಳಗಿದೆ ಶಂ.ಬಾ. 

ರವರ ಧೀರವಾಣಿ ! ಇದು ವಿಜಾರವಾದಿಯ ಪ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ... “ಮಾನವೇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ 

ವಿಕಾಸದ ಒಲವು ವಿನಾಶದತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ. ಮಾನವನ ವಿಕಾಸವು ಕೇವಲ `ನೀಶಕ್ತಿ 

ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ.” 

ಅತಿನರ್ಜ್ಯ ನಿವೇಕವಾದಿ 

ಶಂ. ಎ ಅವರ ಈ ವಿಚಾರವಾದೀ ಭೂಮಿಕೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರ ತೀರ 

ಇತ್ತೀಚೆಯ ೧೯೬೦ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾದ “ಹಾಲು ಮತದರ್ಶನ”ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದ 

ಮುಖ ಪೃಷ್ಠದ ಮೇಲೆ ಅಂಕಿತವಾದ ಕೇಯರನ ವಾಕ್ಯ : “1/೩೧ 170615 ಟಗ 

(06 716 08 10610'' ಆದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಯಥಾರ್ಥತೆಯ ಪೂರ್ತಿಗೆ "19' ಎಂಬು 

ದರ ಬದಲು “0088೬ ೬0 ೫67 ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮನುಷ್ಯನು 

0೦810೩1 ಇರುವುದರ ಬದಲು 5908010810೩! ಇರುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಮನುಷ್ಯ 

ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದಿ ಆಗಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗಿರು 

ತ್ತಾ ನ ಆದರೆ ಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆತ ಭಾವನಾಮಯ. ಶಂ.ಬಾ.ರವರೇ ಉದಾಹರಿಸಿದ 

ಯಾಜ್ಞ ವಲ್ಯ ಫವಾಣಿಯಂತೆ “ಕಾಮಮಯ” ಏವ ಅಯಂ ಪುರುಷಃ? ಭಗವದ್ಗಿ ೇೀತೆಯು 

ಅನ್ನುವಂತೆ “ಶೃದ್ಧಾ ಮಯೋಷ;ಯಂ ಪುರುಷಃ” (ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೋಶಿಯವರು 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಕಂಡುಬರದ ಡಾ. ಸಿಗ್ಮಂಡ ಫ್ರೊಡನೂ ಬೇರೆ ಹೇಳುವು 

ದೇನು ?) ಅಂದಾಗ ಮಾನವ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೇ ಆಧಾರವೆಂದು ನಂಬಿ 

ನಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿದ್ಧವೇ ಹೊರತು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಿದ್ಧವಲ್ಲ. ಇರಲಿ. 

ಇನ್ನ್ನು ಮಾನವರನ್ನು ಅನೇಕ ಸಲ ಇನ್ನೊ ೦ದು 10810 (ನ್ಯಾಯ ನಿಯಮ) 

ಆಳುತ್ತದೆ. ೫ 10810 ೦8 ₹೩೦೬5 ವಸ್ತು ಸ್ಹ ಸ ಮಾನವನ ವೈಯಕ್ತಿ ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಅಥವಾ ವಾಂಶಿಕ (ಐತಿಹಾಸಿಕ) ಕರ್ಮಗತಿ, ಅವನ ನಿಯತಿಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿ. 

ಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಅನ್ನುವದು-“ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಃ?” 

ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರವಾದಿ ಜೋಶಿಯವರ ನಿಲುಮೆ ಏನು ? ಅವರು ಜ್ಞಾನ: 
ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಸಮಾಜದರ್ಶನ”ದ ಅನೇಕ ಪುಟ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೋಶಿಯವರ ಈ ವಿವಾರವಾದೀ ಭೂಮಿಕೆ ಸುಶ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲ 

ದಿದ್ದರೂ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. (ಸುಶ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ $ 
ಮುಂದೆ ಆ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾ ಏಸಲಿದೆ ಸೇನೆ). ಜ್ಞಾ ನಕ ಕ್ರಿಯೆ-ಅನುಭವ-ಜ್ಞಾ ನ ಹೀಗಿ 

ಈ ವಿಚಾರ ಸ ರ್ತನ., ಭಾಳ; ಪ್ರ ಗತಿಯ 45 ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಪ ಪ್ರಗತಿ 

ಗ್ ಇಡುವ, 

೫ ಆತಿವಾದವು. ವರ್ಜ್ಯ-ಎಂಬ ಮಾತ ತ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವಿಚಾರ ಬುದಿ ಯ 
ತರ್ಕ ಸರಣಿಗೆ ನ್ಯಾಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯವಾಗಿ ಆದರೂ ಸ್ಲುಕಬಂ |” 

ಜು 
ಹಾ! 



ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವ 

ನಿಜಚಾರಗಳು 

ಧಾರವಾಡದ ಸಾಧನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕಾಂತ ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 

ಆರ್ಧ ಶತಮಾನದಿಂದಲೂ ಕಂನಾಡು ಕಂನುಡಿಗಳ ಹುಟ್ಟುಗುಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಮೂಲ 

ಸಂಶೋಧನೆಯಳಿ ನಿರತರಾಗಿ, ಆರ್ಯ-ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೊಸ 

ಮೌಲಿಕ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮಹಾತಪಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ 
ನಿರಾಡಂಬರೆವಾಗಿ ತೊಡಗಿ, ತನ್ನ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಐಹಿಕ ಸತ ತೆ ಸರ್ವಸ್ಪವನ್ಸೂ ಅದ 

ಕ್ಭಾಗಿ ಮುಡಿಪಿಟ್ಟು ಸವೆದು ಸಣ್ಣಾದ ಪಳಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ಜ್ಞಾ ನಯೋಗಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ 

ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಾಮರ್ಶದ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ 

ನನ್ನದೊಂದು ವಿಚಾರಕಿರಣವನ್ನು ಗುರುವರ್ಯ ಜೋಶಿಯವರ ವೈಚಾರಿಕ ವಾಜ್ಮಯ 

; ವೈಭವದ ಒಂದು ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಈ ಪ್ರಣ್ಯಾವಕಾಶವು 

ದೊರೆತುದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಪರಮಧನ್ಯತೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕೃತಜ್ಞತೆ 

ಯನ್ನು ಮೊದಲು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿ ಸಹಸಾ ಒಪ್ಪಿ ಕೊಳ್ಳ ಕಲು ಅನುಮಾನಿಸಬೇಕಾದ ಈ 

ಸಾಹಸದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. 

ಸಾಹಸವೆನ್ನುವದೇಕೆಂದರೆ, ಆ ಲೇಖನದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ ವಿಷಯ 

ವಿಪುಲವಿದ್ದಷ್ಟೇ ವಿವಿಧವಿದೆ; ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ ನೀಡ 

ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅವಕಾಶವೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 

ಅವಸರದ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಶಂ. ಬಾ. ಅವರ ಈ 

ವಿಚಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಪರ್ಯಾವಲೋಚನೆ, ಲಘು ಪರಿಚಯವೆಂದೇ 

ಭಾವಿಸಬೇಕಲ್ಲದೆ ಇದೊಂದು ಸಮಗ್ರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯೆಂದು ಯಾರೂ ಗ್ರಹಿಸುವು 

ದಾದರೆ ಅದು ಲೇಖಕನಿಗೂ, ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರಿಗೂ 

ಕೂಡಿಯೇ ಅನ್ಯಾಯಗೈದಂತೆ ಆದೀತು ! 

"ಶಾಕುಂತಲ'ದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಮದಿಂದ 

ಬೀಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಮಹರ್ಷಿ ಕಾಶ್ಯಪನು ತನ್ನ ಆ ಮುದ್ದಿನ ಸಾಕುಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ 

ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂದೇಶದ ಶ್ಲೋಕಚತುಷ್ಟಯದ ನಂತರ ತನ್ನ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರ 

ಪರಿಜಾ ನವನು, ತಾನೇ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಂದೇಶದ ಬಗೆಗೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯದ್ಧ ಸ್ರಯರ 
ಇ ದ್ನ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ... ಆಗ ಆ ಶಿಷ್ಯರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕವಿಕುಲ ಗುರುವು 

ಒಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ' ಸಮರ್ಪಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ. 
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೧೦ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

“ನಾಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಅವಿಷಯೋ ನಾಮ ಧೀಮತಾಂ.” ಧೀಮಂತರಿಗೆ ಒಗ್ಗದ ಒಲಿಯದ 

ವಿಷಯವೆಂಬುದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ! ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೋಶಿಯವರಂಥ "ಮೂಲಗಾಮಿ 

ಗಳೂ ಪುರೋಗಾಮಿಗಳೂ ಆದ ಧೀಶಕ್ತಿಯ ಧೀರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ 

ಏಕಾಪೋಶನ. ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾತತ್ತ್ವ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, 

ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ವಿಚಾರರಂಗ-ಇವೆಲ್ಲವೂ "ಅಪರಸ ಶರ ಸಂಭೂತ'ವಲ; 

ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅನುಬಂಧವುಳ್ಳೆ ಸಮವಾಯ-ಸಮನ ಯವಾಗಬಲ್ಲ ಜಿಜ್ಞಾ ಸೆಯ 

ವ್ಯಾಸಂಗದ ಎಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯ ಮಹಾಪ ಪ್ರಸ್ಥ ನ. 

ಶಂಬಾ-ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ 

ಇದು ಕೇವಲ ವೈಚಾರಿಕ- ಪ್ರತಿಭೆಯ ತೀವ್ರಗಾಮಿತ್ವದ ಅಥವಾ ತೀಕ್ಷ ಹ 
ದ್ಳೃ ಷ್ಟಿ ಯ ವ್ಯಾ ಫ್ರಿ-ದೀಪ್ರಿಗಳ ಮಾತಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಜೋಶಿಯವರಂಥ ವಿಧಾಯಕ ವಿಚಾರ 

ಮಾತರ ನೋಟದ ನಿಲುಕೇ ಅಂಥ ಅಕುಂಠಿತಗತಿಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನವನ್ನೂ 
ಜಗತ್ತನ್ನೂ ಇಡಿಯಾಗಿ ನಿಡಿದಾಗಿ ನೋಡುವ ನಿಲುಮೆ ಅವರದು, ಮಾತ್ರ ವಲ್ಲ 
ಶ್ರೀ ಶಂಕರರಾಯರು ಆಯ್ದು ಕೊಂಡ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಂಥ 'ಎಷಯಾ್ ರ 
ನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ("ಅರ್ಥಾಂತರನ್ಯಾಸ'ದಂತೆಯೇ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿ 
ಕೊಂಡರೆ !) ಅನುಕೂಲವೂ ಅಹುದು, ಅನುಚಿತವೂ ಅಲ್ಲ. ಮೂಲತಃ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ, 
ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ರೂಢ-ಯಾೌಗಿಕ ಉತ್ಪ ತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಪಪತ್ತಿ, 'ಆ ಹಾ 
ಜನಜೀವನದ ಅಥವಾ ವಾಂಶಿಕಮನೋಗತಗಳ ಆಂಶಿಕ. ಬತ ಹುರುಳನ್ನು 
ಹೊರಗೆಡುಹಿ ಅದರಿಂದ ಐತಿಹ್ಯದ ಸಂದು-ಮೂಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗದ 
ಮಾನವ ಸಮಾಜಗಳ ಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಷ ಷ್ಟು ಸಮಗ್ರಚಿತ ತ್ರವನ್ನು ಸ್ಫುಟ 
ಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ರೀ ಶಂಬಾ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ತ ತಂತ್ರ. ಈ ತಂತ್ರವು 
ನ ಸುಶೋಧಕನನ್ನು ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ, ಜ್ಞಾನಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 
ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳು ಫ್ರಾ ಕ್ರ 
ವಾಗುವದು ಭಾಷೆಯೊಳಗಿಂದಲೇ ! ಭಾಷೆಯೆಂಬುದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿ ಜಕ ತೋ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಪಾಕ, ಶಬ್ದ-ಅರ್ಥ- ಮನಸ್ಸು ಸಿ-ಮಾನವ್ಯ-ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಥ 
ಸಂಶೋಧನದ ಬಹು ವಿಷಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಏಕದೇಶೀಯವಾದ ಏಕಾಂಗಿಯಾದ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ ್ರತ್ಯೇಕತ್ಯೆ ವಿಶೇಷಜ್ಞ ತೆ ಇಂಥ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಾಧಕವೇ ಎನ್ನಬೇಕು. “ಇ೧॥ 19 ಇ ೧2೩೫ ಇ೬ಿಂ 
॥॥30%75 77076 ೩೫೮ 710೦8೮ ೩0೦೪! 1655 ೩೫೮ 16587 ಎಂಬ ಜಾಣು ನ್ಸಡಿಯ 
ಮಾದರಿಯ ಸಂಶೋಧನ ತ ಜ್ಞತೆ ಶಂಬಾ ಅವರದಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ “ಮ್ಮ ವ್ಯಂಗ್ಯ ವಿನೋದ ಕ್ಯಾಗಿ ಹೆಸರಾದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾ ಸರು ಶಂಬಾರವರ ಸಂಶೋ ಧನವನ್ನು] ಸಟ ಹ ಕರೆದಿದ್ದ ರು, ತೆ ಸರ ವ ವ್ಯಂ ಗ್ಯುವನ್ನ್ನು ಒಪ್ಪ ದಿದ್ದ ರೂ ಈ ಮಾದರಿಯ 



ಡಾ. ಶಂ. ಬ್ಲಾ ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ತ ವಿಚಾರಗಳು ೧೧ 

ಸಂಶೋಧನವು ಶಂಬಾ ಅವರ ವ್ನಾಸಂಗದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಿವೆಂಬ ಅರ್ಥ 
ದಲ್ಲಿ “ಸಂಶಂಬನ'ವೆಂದು ಕರೆದರೆ ಒಪ್ಪು ವಂತೆಯೇ ಇದೆ! 

ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಾಜ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ ಶಾ ಜಾತಿ ಜಂಜಡ ಮುಂತಾದ 
ಜನ ಜೀವಾಳದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಜ ಸಲ್ಯಮಾನವಾದ ಕಳಕಳಿಯ 
ಜಾಗ್ರತ ಜಿಜ್ಞಾ ಸೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೋಶಿಯವರು ಸದಾಕಾಲವೂ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ. 

. ಅವರು ಬರೆದ “ಯುಕ್ಷಪ್ರಶೈೆ?, “ಸಮಾಜದರ್ಶನ”ವೆಂಬ ಪುಸ್ತಕಗಳೂ ಕಾಲ 
ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವಿಶೇಷ ಲೇಖಗಳೂ ಅವರ ಈ ತೀವ್ರ 

ಸಾಮಾಜಿಕಪ್ರಜ್ಞೆ ಯ ವೈಚಾರಿಕ ಭೂಮಿಕೆಗೂ ಅವರ ತಾತ ರ್ಯದ ತತಾ ಪನ್ರೇಷಣೆ 

ತಳಮಳಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. 

ವೈಚಾರಿಕ ಶ್ರಿತಿಜದ ಒಂಟಿ ನಕ್ಷತ್ರ 

ಶಂ. ಬಾ.ರವರು ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡದ ವೈಚಾರಿಕ ಕ್ಷಿತಿಜದಲ್ಲಿ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನ 
ವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಒಂಟಿ ನಕ್ಷತ್ರ. ಮಿಕ್ಕ ತಾರಕಾ ಪುಂಜಗಳಿಂದ ತುಸುದೂರ 

ನಿಂತು ತನ್ನ ಥಳಕಿಲ್ಲದ ಬೆಳಕಿನ ಶಾಂತಕಾಂತಿಯಿಂದ “ಕಂಡವರಿಗೆಲ್ಲ, ಕಂಡವರಿಗಷ್ಟೇ” 

ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಇವರದು. ಈ ಏಕಾಂಗಿತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ? ಈ 

ಮೇಧಥಾವಿಯು ಮೂಲತಃ ವಿಚಾರೆವಾದಿ. . ಯಾವ ಅತಿವಾದವೂ ಇವರಿಗೆ ಸೇರದು; 

ಇವರ ಬಳಿಗೆ ಸಾರದು. ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ಆತ್ಮ ಸಾ ತಂತ್ರ ಕಿ ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿ, 

ಮಾನವ ಸಮಾನತೆ, ವಿಚಾರ ಮಂಥನ, ತತ ಕದ ಬಗೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಒಗ್ಗ ದ ಸದಾ 

ಗ್ರಹ-ಈ ಷಡ್ಗು ಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಬಾರವರದು ನಿಶ್ಚಲವಾದ ನಿಷ್ಕುರ ನಿಷ್ಠೆ. ಇದರ ಫಲವೇ 

ವೈಚಾರಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಏಕಾಕಿತನ; ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿದ್ದರೂ ಸಂಶೋ 

ಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಏಕಾಂಗಿತನ. 

ತನ್ನ ನಿಲುಮೆಯ ಕುರಿತು ಶಂ. ' ಬಾ.ರವರನ್ನ್ಲೇ ಕೇಳಿರಿ : “ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ 

ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾವದೊಂದೇ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸಿ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ 

ಕಾರಣದಿಂದ ನವ ಮತವಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸನಾತನಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ 

ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಯಾಗದಿರುವದು ಸಾ ಶ್ರ ಭಾವಿಕ”, ತನ್ನ ನೆಲೆ_ಬೆಲೆಗಳ ಬಗೆಗೆ 

ಯಾವ ಭ್ರಮಾಭಾಸಗಳೂ (1118೬51025) ಇಲ್ಲ, ಈ ಮನೀಷಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ [ 

' ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಚಾರವಂತನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನಜಂಗುಳಿಯ ಗತಾನುಗತಿಕರ ಶತ್ರು. 

ಲೋಕಪ್ರಿಯನಾಗಲು ಲೋಕ ಛಂದಾನುವರ್ತಿಯೂ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 

ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯ ಮನಸ್ತೃತ್ವ ಆ ಧಾತುವಿನದಲ್ಲ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಪಥ್ಯ 

ವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಯವಾಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಟ ಅವರನ್ನು 

ಕಾಡುವದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು 

ಹೇಳದೇ ಬಿಡರು. 



೧೨ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ತನ್ನ ಬಗೆಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತೀಯ ಅಥವಾ 
ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜದ ಬಗೆಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಎಿಭ್ರಮವಿಲ್ಲ. ಕುಡುಗೋಲನ್ನುು 
ಸ್ ಹೇಳಲು ಅವರಿಗೆ ಟ್ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಅನಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ ತ ತನ್ನ 

ಮೂಲಭೂತ ನೆಮ್ಮುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದ ಶ್ರ ದ್ಧ ಕರ್ಮಶತೆಯದಲ್ಲ. ವೇದಗಳ ಜ್ರ 

ವೊಂದು ಅಪೂರ್ವ (ಸಕ ಸೌಂದರ್ಯ ತ್ರಿ ರವರು ರೋಮಾಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ತ ತ್ವಸರಣಿಗೆ ಅವರು ಮಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಪ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ 

ತತ್ನವೇತ್ತರನ್ನೂ ಕ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಧೋಗತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಅವನತಿಯ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ! ಯನ್ನು ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ "ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಜತೆಗೆ ನಮ್ಮ 

ಸ್ನತಿಯ ಅಕ್ಷಯನಿಧಿಯೆ ಯಾದಿ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನಾಗರೀಕತೆಯ ಲೋಪ 

ದೋಷಗಳನ್ನೂ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡಾರ್ವಿನನನ್ನು ನೆನೆಯುವಾಗಲೂ 

ಯಾಜ್ಞ ವಲ್ಯ್ಯ್ಯ ನನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಲಮಾರ್ಕ್ಸನ ವಾದದಲ್ಲಿ ಉದಾತ್ತ ತೆಯನ್ನು 

ಕಂಡರೂ ಅವನ ನಿರೀಶ ಸರತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪು ವದಿಲ್ಲ, ಅತ್ತ ಸ್ಪೆಂಗ್ಸರನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹ್ರಾಸದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮನ್ನಿ ಸುವಾಗಲೂ ಇತ. 'ಎಿರೋಧ- ವಿಕಾಸ 

ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾನವನ ದೈವಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವತಾರ 
ವಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಮನೋದಾಸ್ಯಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು 
ಹಾಕುವ ಇವರ ವಿಚಾರ ಧಾರೆಗೆ ತರ್ಕದ 'ಹರಿತವಿದೆ; ಮಾತಿನ ಮೊನೆಯಿದೆ. ಭಾವದ 
ಕಾವಿದೆ, ಪ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೆರುಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಗುರಿ ತಪ್ಪದ, ಹಿಡಿತ ಬಿಡದ ಪ್ರಯೋಗದ 
ಹದವಿದೆ. 

ಶಂ. ಬಾ. ಅವರ ಅಸಾತಗಮನೀಯಕತೆ 

ಇಂಥ ಬಿಚ್ಚುಮನಸ್ಸಿನ, ಬಿ1 ಚ್ಚು ಮಾತಿನ, ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿಯ ಬೀಸಿನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ 
ಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳು ವ ಅಪಾಯವೆಂದರೆ, ಅದರ ಜಾ ಸಂಚಾರ. ಸಾಮಾಜಕ 
ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳನ್ನ ೀ ಆಗಲ್ವಿ ವ್ಯಕ್ಕಿ-ವ ಕ್ರ ತ್ವ ವಿಕಾಸದ 

ಅಥವಾ ಧರ್ಮ-ದೈವತ ವಿಚಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಆಗಲಿ ಶಂ. ಬಾ. ಅವರು ಎತ್ತಿ 
ಕೊಂಡಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಚರ್ಚೆಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯದೊಡನೆ ಹರಟೆಯ ಮಾಧುಯ ಹೈ 
ಯಿಸುವ ಸಜ ಕಾಣಿಸಲು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಯ ಂತ್ಕೆ 
ಎಲ್ಲಿಗೋ ಒಯ್ದ ತ್ಕ, ಎಳೆದು ನೇಯ್ದ ತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ । 

ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜೀವನ ಮಾಮಾಂಸೆಯ ಹಿನೆ ಸಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು 
ತ ನಿಶ್ಚಿತ ತತ್ತ ಕಗಳ ಚೌಕಟ್ಟನ ನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಹಂದರದಮೇಲೆ ತೆ ವಿವೇಚನೆ ಬು ಕಚ್ಚಿದಂತೆ ಅನಿಸ ಬವದಿದ್ಲ, ಕುಂದ ಗ್ರಹೀತ ಕತ ೈತ್ಯುಗಳನ್ನು (11% ೧0186619) ಚರ್ಚಾಹಯಕ?್ಗ ಅನ್ವ ಯಿಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥಮಾಡುವ ಪದ್ಧ ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಂ. ಬಾ. ಅವರ ವಾದ ವೈಖರಿ ಹರಿದಿಲ್ಲ. ಇ _ರಿಂದ ಒಟ್ಟಾ ಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥ ಲ ಸುಸಂಗತಿಯು ಕಂಡು ಇಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ (ರಾಜ ಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕಗಳೂ ಸಾಮಾಜಿಕದ « ಅಂಗಗಳೇ ಸರಿ 



ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳು ೨೫ 

ಯಿ00 (015 ೩1ಎ೦ : 180% ೦೩೧ ೩ ೦೩೨೭೮೯16668 50016 ೦ಟ೯೯1€ 1! 06- 
೧೮೦೧೩೮6 ೩ 100 75೯೦6೫1 6607300೩೦೫, ೪೫1೭0೦೬ 900% 1716173601೩(6 
1೮87೦೧01೧6 ೦ ₹೦೦೮5? 

(ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು : ಜಾತಿಬನ್ಲವಾದ ಸಮಾಜವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ದಿನ 
ಬೆಳಗಾಗುವದರೊಳಗೆ ಮಧ್ಯಂತರದಕ್ಲಿ ಆಶೆಗಳ ಹೊಸ ಗುಂಪುಗೂಡುವಿಕೆಯ ಅವಸೆ 
ಯೊಳಗಿಂದ ಹೋಗದೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದರೂ ಹೇಗೆ 
ಆದೀತು ?) "")63008೩೦] 76೮665 1708೮ (೮೫ ೩ ೧೦೯೮ 11600 ೫7೮6೩೭5 

10 0110 10 (26 87೦೦5, (7೮ 66೦6900165, (೮ ೦೦೯7 ೯೦೧71565, (6 
1016 ೦! ₹11೮ 1೩೪], (೮ ॥0೦7೮೦! 1೪೮ ೩06 ॥೩%ಲ, 0) ೩ 1೩:೯೮: 1705110 £- 

100೩1 11೪1೧'' 

(ವಿಶಾಲವಾದ ಘಟನಾತ್ಮಕ ಜೀವನದ, ಕಾನೂನಿನ ಆಳಿಕೆಯ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನೂ 
ಆದಾನ-ಪ್ರದಾನದ ಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನೂ ಮರ್ಯಾದೆಗಳನ್ನೂ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ 

ಗಳನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಹದಿನ್ಫದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಕಾಲಾವಧಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆತನಕ ಜಾತೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಘಟಕ 
ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೂಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನೂ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ ಪಡಿಯಚ್ಚುಗಳಿಗೆ ಹೂಡ 

ಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂಥ ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಬಹುಕಾಲ ತಡೆ 

ಹಿಡಿಯಲಾರದು. ಅಂಥ ಸ್ಥಿ ಸ್ಲಾಪಕ ನಿಲುಮೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ು ಹಾ 

ಜೀವನ ಹದಗೆಡುವದು. ಹಿಂದ್ವೇತರ ಘಟಕಗಳ ಒಗೆತನಕ್ಕೆ ಎರವಾಗಬೇಕಾಗು 
ವದು. (ಹಗೆತನವೂ ತಲೆದೋರಬಹುದು). ಸಂಘಟಿತ ಔದ್ಯಮಿಕ ಕೆಲಸಗಾರ 

ವರ್ಗಗಳೂ ಅಸಂತುಷ್ಟ ಧ ಎತಿಗೆಟ್ಟ ರೈತರೂ ರಾಜಕೀಯ 

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆಯ ಹಟವನ್ನೂ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಆಗ ಶ 

ವಂತೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ವಿರುದ ಪಕ್ಷಗಳ ದೃಂದ್ಲ ಸಿದ ವಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಲಿತಿಗೆಟ್ಟ 
ಯ ಇ ಸಾಡ್ಯಾತಗಾ' ಧಿ 

ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆೊ-ಸ ಗತಿವಂತಿಕೆ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಎಚ್ಚೆರಿಸಿ 

ಣಿ 

ಓಂ 

ಆ ಬ ಚೆ 
(0 0) 

ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 
೧೧ 

(॥ (09 ಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. “ತಾನ್ ತಿತೀಕಸೃಭಾರತ”_ 

ಇದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾಶ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂದು ತಕ್ಕ ಉಪದೇಶ. 

ನಮ್ಮು ಗುಣಗಳೋ ? ದೋಷಗಳೋ? 

ನಮ್ಮ ಜನತೆಯ ಗುಣ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಒಂದು ಮಹತ ಶ್ರದ ಪ್ರಬಂಧ 

ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಬರೆದದ್ದು ಉಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳೇ 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ | ಜ್ಞಾ ನಿಗೆ "ದೋಷಜ್ಞ 'ನೆಂದು. ಪರ್ಯಾಯ ನಾಮವಿದೆ 

ಯೆಂದು ಶಂಬಾ ಅವರು ಎತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೋಷವೆಂದರೆ ಪರದೋಷವಲ್ಲ; 



೨೬ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಆತ್ಮದೋಷ, “ತಪ್ಪೆ ತಿಳಿಯದೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ-ಬೆಳೆಯದು”. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾ: 

ತೀಯರ ಪ್ರಧಾನ ಗುಣದೋಷಗಳು ಯಾವವೆಂದು ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಗುರುತಿ 

ದ್ದಾರೆ. 

"ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕುರಿತು ಕೂಖಐಂಕಷವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳ]? 

ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ'. ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಶ್ರೀಮಾನ್: ಜೋಶಿಯವರ 

ಭಾರತೀಯರ ಗುಣದೋಷಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ : “೧) ಹಿರಿಯ€ 
ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಅವಗುಣಗಳನ್ನು ಮರೆಯಿಸುವದು (ಮೆರೆಯಿಸುವದೋ) 

ಅಥವಾ ಮರೆತುಬಿಡುವದು ನಮಗೆ ಮೈಯುಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ೨) ಭಾರತೀಯನು 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ, ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಜಾತಿಮತನಿಷ್ಠ.. (ಶಹಾಜಹಾನನ ಮಗಳನ್ನು 
ಉಪಚರಿಸಿದ ಆಂಗ್ಲ ವೈದ್ಯ ಆ ಬಾದಶಹನು ಕಾಣಿಕೆ ಬೇಡೆಂದಾಗ, ತನಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ 
ಬೇಡಲಿಲ್ಲ. ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರದ 
ಹಕ್ಕನ್ನು ಬೇಡಿದನು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರದಾರರೂ ಮಂತ್ರಿಗಳೂ ಕುಲ ಕುಟುಂಬ 
ಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾತಿಯವರಿಗಾಗಿ ಉಂಬಳಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನೇ ಎತ್ತಿಹಾಕಿದರು ! ಕ್ಲೈೈವನು 
ಬಂಗಾಲದ ನವಾಬನಾಗಿ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಆಳುವ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ:) 
೩) ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮ-ಮತದೃಷ್ಟಿಯು ಪ್ರಧಾನ 
ವಾಗಿರುವುದು ಭಾರತೀಯರ ವೈಶಿಷ್ಟ ಶಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕಗಳಾದ 
ಸಂಕೇತಗಳು ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆಯೇ. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಜಾತೀಯ 
ವಿಭಾಗದಮೇಲೆ ರಸಭಾವಗಳ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ತಲೆ 
ದೋರುವ ಬಗೆಯೆಂತು ? ೪) ಪರಮಾರ್ಥ ಭಾರತದ ವೈಶಿಷ್ಟ ಶಿ ವ್ಯಕ್ತ ಕ್ವಿಂತ 
ಅವ್ಯಕ್ತ, ಇಂದಿಗಿಂತ ನಿನ್ನೆ-ನಾಳೆೆ ವಾಸ್ತ ವಕ್ಕಿಂತ ಆದರ್ಶ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ 
ವಿಭೂತಿ, ಪವಾಡ, ಅದ್ಭುತ, ಚಮತ್ಕಾರ, ಅವತಾರವಾದ, ಸಿದ್ಧಿ, ಮಂತ್ರ-ತಂತ್ರ, 
ತೀರ್ಥ_ಪ್ರಸಾದ, ಗುರ್ವನು ಗ್ರಹ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ದೃ ಷ್ಟಾಂತ ಘು ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ 
ದತ್ತ, ಆಕಾಶದಾಚೆ-ಕಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಛಾಯೆ, ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯನ್ನೇ ಕಾಣುವತ್ತ 
ಭಾರತೀಯರ ತೇಲ್ಲ ಣ್ಣು ಹೊರಳುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ತತ್ವ ವಿಚಾರ ದರ್ಶನದ ಚಟ 
ಬೇರೂರಲು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳು : ಅ) “ಇಂದಿನ? ಚಿಂತೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲಿ ವಿಶೇಷ 
ಎಿದ್ದಿ ಲ. ಆಗ ಪ್ರಸ್ತು ನ ಅಪ್ರಸ್ತುತಕ್ಕೆ, ಇಹದಿಂದ ಪರಕ್ಕೆ, ವಸ್ತು ವಿನಿಂದ ತತ್ವಕ್ಕೆ, ಪ್ರೇಯದಿಂದ ಶ್ರೇಯಕ್ಕೆ ಸುಖಾಸೀನ_- ಉದಾಸೀನ ಜನರ ಊಹೆ-ಕಲ ನೆ_ಚರ್ಚೆ ಚಿಂತನೆ ಹಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ದೊರೆಯಿತು. ಬ) ಮುಂದೆ ಪರಕೀ ” ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪಾರಾಗಲು ಈ ಗುಣವು ಸಹಾಯಕ ಹ ಸ ಎದು ತನ್ನ ಅಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಅಂತರ್ಮುಖವಾಯಿತು. ಸ್ಥಿ ತಿ_ಸ್ಥಾಪಕವಾಯಿತು. ಸಾಹಸ ಕುಗ್ಗಿ ಸಹನೆ 

ಯರ ಆಕ್ರಮಣ 

ಥ 



ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವ ನಿಚಾರಗಳು ೨೭ 

ಬೆಳೆಯಿತು. ಆತ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಭಜನ ಪೂಜನಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಚರ್ಚೆ 

ವ್ರತಾನುಷ್ಕಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಾವಿಷ್ಟರಾಗಿ ಇಹದ ಪರಿವೆಯನ್ನೇ ತೊರೆದು ತಮ್ಮ 

ಪ್ರಾಣರೂಪಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಗೋ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಯಿತು. 

ತಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಕುಲಧರ್ಮಗಳ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡು ಭಾರತೀ 

ಯರು ಶಹಾಮೃಗದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಿಪ್ಲ ವವನ್ನೇ ಮರೆತು ಬದುಕಿದರು. ೫) ವ್ಯಕ್ತಿ ಯ 

ಮೋಕ್ಷದ ಗಡಿಔಿಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕತೆಯಾಗಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ 

ಯಾಗಲಿ ತೀರ ದುರ್ಬಲವಾಯಿತು. (ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳ 

ವಿಪರ್ಯಾಸವಾಗಿದೆಯೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಬ್ಯುದಯ ಯ ಸ್ಟ್ರಾ ತಂತ ತ್ರ ಅಥವು 

ದುಃಖ ವಿಮೋಚನೆ ಅಶಕ್ಯವಾದ ಆ ದಾಸ್ಯದ ಅವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ಅದರ "ಪ್ರ ತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ 

ನಿವಾರಿಸಲಾಗದ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ತೇಜೋಭಂಗವನ್ನು, ನಿರಾಕರಿಸುವ ಪ್ರ ತಕ ಯೆಯಾಗಿ 

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೋಕ್ಷದ ಆಕರ್ಷಕವಾಯಿತು. ಉತ್ಕೃರ್ಷಕ್ಕಿ ಬಂದಿತು. ಇದ ದರದ ನಾಲ್ಕ 

ನೆಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ, ಸಂನ್ಯಾಸ ಶೆ ಮಠಗಳಿಗೆ, ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವದಕ್ಕೆ 

ಮಾಯಾವಾದಕ್ಕೆ ಎಂದಿಲ್ಲದ ಮಹತ್ವ-ಮಹಾತ್ಮ್ಮ್ಯ ಸಲ್ಲುವಂತೆ. ಆಯಿತು. ೬) 

ಅವ್ಯಕ್ಕದ ಒಲವಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಸಾರದ ತೂಕ ತಪ್ಪಿ ದೆ.” ಸಂಸಾರವೆಂಬ 

ವಿಚಾರ ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶಬ್ದ ಪ್ರುಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಐ ಫ್ರಾಧಾನ್ಯ ಬಂದಿತು. 

ಇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾ ನವೇ ಭ್ರಾಂತಿ ! ಪುರಾಣದ ಯಾವ ಭ್ರಾಮಕ ಬದನೇಕಾಯಿಯೂ 

ಸತ್ಯ ್̀ ಯ ವಾಸ್ತ್ಮ 'ಪತೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ತಪಿ ಪ್ಪಿ ತತ್ವಜ್ಞಾ ನದ ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತರ್ಕದ ಮತ್ತು 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ; ದ ಧರ್ಮ ಪರಮಾರ್ಥದ ಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ರದಕ್ಲಿ ಜು ಚೆಲ್ಲಾ ಟ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ 

ವಿಜ ೦ಭಿಸಿತು. ೭) ನಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳ ಸಂಕೇತರೂಪದ ಓಂದಿನ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥ 

ಎಲ್ಲಿಬೋ ಉಳಿದು ಇದ್ರ ಕದ್ದ ಂತೆ ಅವನ್ನು ಸತ್ಯ ತ್ಯವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸುವ ಮೌಢ್ಯ ರೂಢ 

ವಾಯಿತು. ೮) ಶಬ್ದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಅರಿರೇ ಕದ ಅವಿವೇಕ ಪಾ ್ರ್ರಶ್ಯಸ್ಯುದಿಂದ ವಿಚಾರ 

ಸ್ನಾತಂತ್ರ ಕುಗ್ಗಿ ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ದಾಸ್ತ್ರ ದ ದೈನಂದಿನ ದೈನ್ಯವನ್ನು ಮರೆ 

ದ 
ಎ 

ಯಿಸಲು ಜ್ ಸ್ಹ ಬೆಳೆಯಿತು. ದಾಸವೃ ಸ್ ಚ ಶರಣಾಗತಿಯೇ ಶುಭಲಾಂಛನ 
ಛು 

ವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. “ಶೃತಿ ಸ ಸ್ಮ ಎ ಪರಾಣೊತ್ತ ಸ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ 

ಬಂದಿತು. ಮತಾಚಾರ್ಯರೂ ಮ್ಮ ಪ್ರ ಸ್ವಷ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಚಾರಕ್ಕೆ 

ಶ್ರು ತಿಯ ಭಗವದ್ಗಿ ೇೀತೆಯ ಆಧಾರ ಹ್ ಇಯು “ಯದ್ಯಪಿ ಸಿದ್ಧಂ ಲೋಕ 

ಕದ 0 ನಾಚ ಚರಣೀಂ ಯಂ ನಾಕರಣೀಯಂ”-ಎಂಬ ಆದೇಶ ರೂಢವಾಯಿತು. ಶಾಸ್ತ್ರ 
ಕಾ ಕಳ ದು 

ಕಿಂತ ರೂಢಿಗೆ ಬಲ-ಬೆಲೆ ಹೆ ಹೆಚ್ಚುಯಿತು. (ಭಾಸ 2 ಚನನ ಗ್ರ ಹಣಗಳ ಗಣಿತ 

ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ ರೂ ತನ್ನ ವೇದಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದೊ ಡನೆ ಇತರ ಮೂಢ ಭಾವಿಕ 

ರಂತೆಯೇ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿ ಗಂಗಾಸ್ಟಾನ, ತಿಲದಾನ 

ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದ ನು. ಇಂಥ ಮನೋದಾಸ್ಯವನ್ನು ಕೆಪ್ಲ ರ್ ಭರ್ ಕಸ, ಗ್ಯಾಲಿಲಿಯೊ 



೨೮ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಭೃತಿಗಳು ತೋರಿಸಿದರೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ! 

೯) ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿವೇಕವನ್ನು ಮೂಟಕಟ್ಟಿ. ಗಂಡನ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ ಸುವದೇ ಪಃ 

ಭಕ್ತಿಯ ಆದರ್ಶ. ೧೦) ಹಿರಿಯರ ಮಹಾಂತ ಮೇ ಬಾಳಲು ಕಲಿಯಬೇ ಕೆಂಓ 

ಕುಲಪುತ್ರನ ಆದರ್ಶ. ೧೧) ಪ ಪಾತ್ರಾಪಾತ್ರ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ದಾನಧರ್ಮದ ಆದರ್ಶ. 

೧೨ ತಾ ಶತಮಾನಗಳ ಈಚೆಗೆ ̀ಬಿಳೆದು ಬಂದ ದಶಾವತಾರ ಕಲ್ಪ ನೆಯ 

ಆಧಾರದಮೇಲೆ ನಿಂತ ಅವತಾರದಿಂದ ಧರ್ಮದ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಭಾರವೆಂಬ ಏಕತಂತ್ರ 

ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇವರ ಆದರ್ಶ. ೧೩) ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಠೋರ 

ಕರ್ಮವೂ ಕ್ಷಮ್ಯ. ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಕರ್ಮ, ಕುಕರ್ಮ, ನೀಚೆಕರ್ಮಗಳೂ 

ಬಂಧನಕಾರೆಕವಲ್ಲ. ಅಂದರೆ. ಔಣ6ಛ 10501065 (7೮ 7706೩75- ಎಂಬ ಉಪಾಯ 
ವೇದಾಂತದ ಮಟ ಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಪುಣ್ಯದ ಧರ್ಮದ ಆದರ್ಶ- ಹೀಗೆ ಉಗ್ರ ಅತಿರೇಕ ಅತಿ 

ಅಳತೆಯಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜನದ ಒಲವು. ವೈವಿಧ್ಯ ವೇ ಭಾರತೀಯರ ವೈಶಿಷ್ಟ ತ್ರಿವಾಗಿದೆ. 

ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸ ಅಭಾವ ನರವೋ, ಶಾಪವೋ ನ 
“ ಇತಿಹಾಸ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಜ್ಞಾನವೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದುರವಸ್ಯ್ರಃ 

ಕಾರಣ. ನಮ ವರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ. ತ ಪುರಾಣಗಳ 
ರೂಪ ತಾಳಿತು ಆದರೆ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ 
ನಮ್ಮ ಅರೆ ಮರುಳತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿ ಸಿದೆಪು, ಪುರಾಣಗಳು ಜಾಟ್ ಎಂಬ 
ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಈ ಬಗೆಯ ಕೇಡಿಗೆ ಈಡಾಗುತ್ತಿ 
ದ್ದಿಲ್ಲ "ಎನು ತ್ತ್ವಾರೆ ಶಂ.ಬಾ. "ಅವರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಭ್ಯಾಸವು 
ಆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹದಿನೆಂಟು ಪು ಧ್ರರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಧಪಟ್ಟ ಎಷ್ಟೋ 
ಪ್ರಾಗೇತಿಹಾಸ ಭೌಗಲಿಕ, ಭೌಗರ್ಭಿಕ ವಿಷಯ, ಮಾನವವಂಶ ಶಾಸ್ತ್ರದ, . ಸಮಾಜ 
ಶಾಸ್ತ್ರದ, » ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ ಸ ಸಮನ್ವ ಯ ವಿಕಾಸದ ಅಜ್ಞಾತ ಅಂಶಗಳು, ರಾಜವಂಶ, ರಾಜ 
ಕೀಯ ವಿಪ ವ ಮುಂತಾದವುಗಳ ವೃತ್ತಾಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಗುಪ ಪ್ರಥನದಂತೆ ಹೂತು 
ಬಿದ್ದಿದೆ... ಅದರ ಉತ್ಕ ಶ್ರನನ ಉಲ್ಲೆ ಛೇಖನವಾಗಬೇಕು. ಜತೆಗೆ ಇನೊ ಶಂದು ಮಾತನ್ನೂ 
ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವು ಜೀವಂತ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ವಾಗಿ ನಡೆದು ॥ ಜರಿದ, ಇತ್ರಿ ವೃತ್ರ ತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟು ನೆನಪಿಡುವ ಬದಲು ರಃ ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿಕಾಸದ ಅನೇಕ ಘಟ್ಟ ಮಟ್ಟ ಗಳಸಾ ರಕಾ ಹ ಕಾಜ ಸ” ಖ್ಯ 0ಕ್ರ-ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಭಿನ್ನ. ವಿಚಿತ್ರ ದೇ ವಧರ್ಮ ಸಂಪ್ರ ದಾಯಗಳಃ ಲ್ಲಿ, ಶ್ರ 
ಸ ಗಳ ಉತ ತೃವ ಪ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಜೀವ ಸ್ರಮಾನರಳಿಗ್ದಾ ವಾಂಶಿಕ ಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ 

ಜವೂ ಕತ್ತೆ ಹೊತ್ತ ಕತೂ ಗರಿಯ ಪರಿಮಳ 

ಇ ಪಳಿಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ ರೆ, ಅದೆಲ; 
ದಂತೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಗ ದನು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹೊತ್ತು ತಂದುದಕಾ ಬದರೂ _ ನಾವು ಕತ್ತೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಬೇಕು. 

| 



ಡಾ. ಶಂ. ಬ್ಲಾ ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳು ೨೯ 

“ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾದ್ಯಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆದಿಡುವ ಚಟ ಇಲ್ಲದಿರುವದು ಹಾನಿ 

ಯಲ್ಲ, ಮಹಾ ಲಾಭವೇ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಳ್ಳಿ ಸೀಬೇಕು” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಶಂ.ಬಾ. ಆದರೆ 

ಇದು ಅವರದು ಉಪರೋಧೋಕ್ತ್ಕಿ. ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿಟ್ಟರೆ ಭಾರತೀಯರೂ 

ಅಸಹಿಷ್ಣು ಜನಾಂಗವಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಧಾರಾಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. 

ಈಗ ಇತಿಹಾಸದ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪರಮತ ಸಹಿಷ್ಣು ಗಳೆಂದು ಆತ್ಮ ಸಂಭಾವಿತ 

ರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.ಎಂಬುದೇ ಲೇಖಕರ ಇಂಗಿತ !| ಈ ಮಾತನ್ನು ಆಡುವವನು 

ಇತಿಹಾಸಜ್ರ ಸ್ವನಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಜೋಶಿ ! ಭಾರತೀಯರ ಸ ವಿಮುಖ 

ವ್ಳ ತ್ತಿಯ 'ಕಂತು ಡಾ| ಸುನೀತಿ ಕುಮಾರ ಚಟರ್ಜಿ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ 

ಔನ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಬೇರೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸದ 

ಸಂತತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯು ಜನಾಂಗದ ಭಾವ ಸಮನ ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಕಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತ 

ದೆಂದು ಡಾ। ಚಟರ್ಜಿಯವರ ಮತವು. ಯುನೆಸ್ಟ್ರೋದವರು ಪ್ರ ಪಕಟ ಸಿದ 1೧£೮£- 

೯೮1೩1೦೫5 ೦ ೦೬1:ಟ೯೮೨'' (ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಅಂತರ್ಬಾ ಂಧವ್ಯಗಳು) ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ 

ದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಯ ಭಾವಾರ್ಥ (51€871೯10೩೫೦೮ ೦" 1761೩8 

€೭1£ಟ೯೮'') ಎಂಬ ಸಾ ಸ್ವಾರಸ್ಯಪೂರ್ಣ ವಾದ ತನ್ನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಡಾ| ಸುನೀತಿಕುಮಾರರು 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ : 786 ೦೦0565510೩ ೦(£ ೭06 181450810೩1 56856 ೦05೬೦ 

825108) (ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸ್ವೈಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪೃತಿಯು ಜನಾಂಗಗಳ ಭಾವ ಸಮ 

ನ್ರಯಕ್ಕೆ ತ ತಡೆ_ತೊಡಕು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತ ದೆ.) ... ಮಾತನ್ನು ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಕವಿ 

ವರ್ಯ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೂತ್ರಮಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಡನೆ 

ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. “ಭೂಗೋಲದ "ಮೇರೆಯನ್ನು ಮೀರುವುದೇ "ತಿ 

ಹಾಸ. ಇತಿಹಾಸದ ಮೇರೆಯನ್ನು ಮೀರುವುದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ.” "ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 

ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತತ್ವವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಮಾಡಬಹುದು. “ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಮೇರೆ 

ಗಳನ್ನು ಮೀರುವದೇ ಮಾನವ್ಯ.” 

ಡಾ. ಸುನೀತಿ ಕುಮಾರರು ಮುಂದೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ; ""£ 8೩5 ೩ 01655108 

008 1061೩, (ಟಿ3೩! 00(11 00105 7೮೦೮೫1), 1115 (೦0560551018 ೦! (06 

711410710೩1 56856) 614 720! 0೩೧೧6೫ 10 1೦8; 1061೩05, 10 1೩೦೭ 1೩೪೮ 

0660 ೦೯111೦1566 ₹೦೯ (0761£ 1೩೦% ೦8. 01580810೩1 5೮7೯೮. 015 1೩೦%- 

77೩5 1( 461167೩1617 ೦೬1111೩೭೮6 7-15 18೮ ೧1೯1೦೮ 10೩ 71೩5 ೧೩1೮ 10೦ 

(16 1೩೯73021005 ೮೦೫701೧೩1೦೧ ೦ 101೮ 0೩51೦ ಡಡ ೩೧೮ 0೦೫0" 

ಸ[ಭ೩೫ ೮1107೮5 ೩೫0 (೩೮11೦೧5 1780 ೩ 510815 1001808 ೦೬1೯೮ 

೩೫06 (£೩೮11೦೫. 5006೯ 0115101೩05 13೩7 6 6೬೩56೯೩೬೮6 ೩ (6 

106 1655 10££10೩೦165........ ೩! (0೮ 18 5010016 1:7೦೭5, 0 ೩! (1೩ 

1೩5 70066೧ ೬೦೦ 0181 ೩ ೧೯1೦೮ ೬೦ 0೩7, 1೦೯ (ಆ ೮7೫೦11£೭!೦೧ ೦8 ೩ 

ಐ೦೫70೩೦! 510816 1೧6180 ೦೭10 ೯೮''-- 
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ಡಾ. ಸುನೀತಿಕುಮಾರರ ಈ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ತುಂಬ ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಿದೆ. ಅವರ 

ಮತವೇನೆಂದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯ ವ್ಯಾಪೃತಿಯು ಬಾಧಿಸದೇ ಇದ್ದದ್ದು 

ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವೇ ಆಯಿತೆನ್ನಬೇಕು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕೊರತೆಗಾಗಿ 

ಭಾರತವು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊರತೆಯು- ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 

ಬೆಳೆಯಿಸಿದ್ದಿರಬಹುದೇ ? ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಯೇತರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು 

ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನಾಗಿ ಸುಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸು 

ವುದರೆ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತವು ತೆತ್ತ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ.. ಇಲ್ಲಿಯ ನಿರಾಶಾಜನಕವಾದ 

ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಟಿಲತೆಗಳ ಹುಗೂ ಬಿಡಿಸಲು ಬಾರಮಥ ಕಗ್ಗ ೦ಟುಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗ್ರತ 

ವಿಚುರದ ಗಂಭೀರ ಇತಿಹಾಸಜ್ಞರು ಕೆರಳಿ ಪ್ರಕೋಪಗೊಂಡಿರಬಹುದು. (ಶಂ.ಬಾ. 

ಅವರಂತೆಯೇ ?) ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ . ಒಂದೇ 

ಸಂಯುಕ್ತ ಸ್ತರೂಪದ ಎಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತೆತ್ತ ಬೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು » ಅದು ಏನೂ ಭಾರಿ 

ಯಾಗಿಲ್ಲ ! ಅಂದಾಗ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ದುರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಶಾಪವೋ ವರದಾನವೋ ? 

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆ 

ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ 

ಅಂಬೋಣವೇನು ? “ಸಮಾಜ ವಿಕಾಸ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ದೊರೆತ ಸುಮಧುರ 

ಅಮೃತ ಫಲಗಳು ಎರಡು : ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆ. ಸಂಸ್ಪತಿ ವೈಯಕ್ತಿ ಕ್ಕ 
ನಾಗರಿಕತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ; ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವ್ಯಕ್ತ, ನಾಗರಿಕತೆ ಅವ್ಯಕ್ತ; ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಳಗಿನದ್ಕು 
ನಾಗರಿಕತೆ. ಹೊರಗಿನದು. "ಸತ್ಯಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛ? ಎಂಬುದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೂಚಕ, 
“ಸಂಘಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛ' ಎಂಬುದು ನಾಗರಿಕತೆಯ ದ್ಯೋತಕ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು 
ಹೃದಯ ಮಂಥನದಿಂದ ನಡಿಸಿದ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದರೆ ' ಸಾಮುದಾಯಿಕ 
ಸಮಾಜದ ಯೋಗದ ಫಲಿತ ನಾಗರಿಕತೆ. ನಾಗರಿಕತೆಯು ಸಾಂಸ್ಕ_ತಿಕರಿಗೆ ಶಾಶ್ರತ 
ಸತ್ಯದ ಬಿಸಿಲುಗುದುರೆ ಏರುವ ಹಂಬಲಿಗರೆಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಗುವದು. ನಾಗರಿಕತೆದು 
ಆದರ್ಶವು ಶುದ್ಧ ವ್ಯವಹಾರ. ಲೌಕಿಕ ಸತ್ಯ-ಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕರು ಹಲವು 
ಬಾರಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜಾಣಕ್ಯ ಪಂಥಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿಡುವರು. ಇದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕತಿ ಮತು 
ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿಗಳೆಂಬುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವ ಹಾಯಿದೆ. ಈ 
ಭ್ರಮೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ” ("ಸಮಾಜ ವಿಕಾಸ ಕ್ರಮ” ಪುಸ್ತಕದ 
ಮುನ್ನುಡಿಯಿಂದ). ಣೆ 

ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಯೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೆಂದರೆ ನಾಗರಿಕತೆಯೆಂದರೆ ವಸು ತಃ ' 
ಅಥವಾ ತತ್ವತಃ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದಂತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಭೇದವನು 
ವೃತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಆಯಿತು. ಸ ಇ ಶಿ | 16 501 08 1೧41೩'' 
ದಲ್ಲಿಯೂ 6 ೫16೧೦೦೪೯ ಇದೇ ಬಗೆಯ ನ 

ತಾರತಮ್ಮವನು ಕೇಲೆ ಶ್ರ್ರಿಹ ಗ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 



ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳು ೩೧ 

ಏಿ. ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ : 

"786 £॥:06(17656 (116 ೦೦೫೦೮೫೦5 ೦" ೦1೭7೮ ೩೫೮ ೦1೪1112೩1೦0 : ಉಂ 

1175 15 7೦೪1011, 111(೩1 ೩೦೪೮೧೧೯೦0೨5 ೩೫೧6 ೦೯೮೩೬1೪೮; (1೮ ೦1೮೯ 16 

೩ 73೩(011(1 (₹೩1! ೩೧೮ 10೧೦೭1೦೧, ೩ ೦೯೫5(೩!12೩ೇ1೦೧, ೩ 56(೩೧6೩[6]- 

28೩1107, 6೮೪೮೧1೬೩11] ೧1೩%!1೧ ೮ 1 5₹೮೯1!೮'', 

ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಯಾೌವನಭರಿತ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಸ ಬರಿತ, ಸಾಹಸಶೀಲ ಮತ್ತು 

ಸೃಜನಶೀಲ. ನಾಗರಿಕತೆಯು ಪ್ರಾಗಲ್ಭತೆಯ ವಯಸ್ಕ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯ ಲಕ್ಷಣ 

ಮತ್ತು ಧರ್ಮ. ಅದೊಂದು ಸ್ಫೃ ಟಿಕೀಕರಣ ಇಯತ್ತೀಕರಣ. ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಬಂಜೆ 

ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯುರೋಪದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಗ್ರೀಸ ನಾಗರೀಕತೆ 

ಯದು ರೋಮ. ಬ್ರಿಟಿಶರು ಭಾರತದ ಕ್ಸಿತಿಜದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ 

ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆಯೇ ಭಾರತವು ತನ್ನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ 

ಒಂದು ಸುತ್ತನ್ನು (೦೫೦16) ಮುಗಿಸಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ 06 ೫1೮೫೦೦೪॥ನ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆ (ತಡೆಗಟ್ಟಿದ, ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿದ) ವಿಕಾಸದ್ದಲ್ಲ, 

ಮುಗಿತಾಯ ಹೊಂದಿದ ವಿಕಾಸದ್ದು . ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಅಶೋಕನ ಯುಗ 

ದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅದು ವೃದ್ಧಾ ಪ್ಯದಿಂದ 

ಕುರುಡಾಯಿತು, ಬರಡಾಯಿತು. ಪರಚಕ್ರಗಳ ಸಂಕಟಾವರ್ತಗಳಿಗೆ ಈಡಾಯಿತು. 

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಎರಡು ವನಾತು 

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. “ಸಂಸ್ಕೃತಿ? 

“ನಾಗರಿಕತೆ” ಇವೆರೆಡೂ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಗೆ ಹೊರತಾದ ಪದಗಳು. ಭಾರತೀ 

ಯರು ಬದುಕಿ ಬಂದ ಪಡಿಯಚ್ಚು "ಧರ್ಮ' : "ಯಾತರಿಂದ ಅಭ್ಯುದಯ ಮತ್ತು 

ನಿಃಶ್ರೇಯಸಗಳ ಸಿದ್ಧಿಯೋ ಅದು ಧರ್ಮ.-ಎಂದೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಕಣಾದ. ಅಭ್ಯುದಯದ 

ಮುಖ ನಾಗರಿಕತೆ, ನಿಃಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಮುಖ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀಯರು 

ಬದುಕಿ ಬಂದ ದಾರಿಯ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಗರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಧರ್ಮದ 

ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುರಿಸಿ ಆ ನಾಣ್ಯದ ಹೊನ್ನನ್ನು ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಬೇಕು. 

ಇತಿಹಾಸವು ಒಂದು ಮೂಲ್ಯವಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಕ್ರಮ-ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (7೦೦65): 

೧ 

ಅವರವರ ಕಾಣ್ಕೆಯನ್ನು ಪ್ಠಃ 

ಅರ್ಥಬೋಧವನ್ನು ಕೊಡಬಲದು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸತ್ಯ ಶೋಧಕರ ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು 

ಸ 
ಕ ಸಾ ತ ಡಿ 

ದ ಲದ್ದಿ ಶ ವಾವ ಷ್ ಹಾ! ಇ! ಊ 

ಮಾತ, ಇನೊ ೦ದರ್ಯಾಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿತ್ಯ್ಯಬಣ್ಟ್ಸ ಒಡಮೂ 

ಆ 
ಛ್ವಿಃ 

ವಿಧಾನವೂ ತನ್ನಮಟ್ಟಿಗೆ 

ಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಜೀವನದ ವೇದ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ 

ರೂಪಗೊಂಡು ಬಂದ ಪರಿಪಾಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು? ತರಂಗ 

ಷೆ 

೦2೬ ಜಿಂ 

ಠ್ಮೆ ಕ 

ನ್ಯಾಯದಂತೆಯೋ ) ಚಕ್ರನೇಮೀ ಕ್ರಮದಂತೆಯೋ ? 01೧110110೩1 50000108 



ಸ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

73151011885 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸುತ್ತನ್ನು ಮುಗಿಸಿ 

ಹೊಸ ಸುತ್ತು ಪ್ರಾರಂ ಭಿಸುತ್ತವೆಂಬ ಪಕ್ಷವು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಸಕ್ಕೆಹೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಪಕವೋ? 

ಗರಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಯುಚ ಭಾರತೀಯ 

ಜನಾಂಗವು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಗುಣದೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು 

ಕಡಿಮೆ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಪರಂಪರಾರ್ಜಿತ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. 

"1172೫ 1261181005 616 7'' ಎಂಬ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ 

ಜೆ. ಬಿ. ಪ್ರಾಟ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಪಡುವದೇನೆಂದರೆ, ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವು ಆತ್ಮ ಸಂವರ್ಧಕ 

ಆತ್ಮ ಯಾಕ, " ಪ್ರಾಪ್ತಕಾಲಮಾನ ಪರಿಸ್ಹಿ ತಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಭಾರತೀಯ "ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು 

ತನ್ನ. ಹಳೆಯ ಕವಚವನ್ನು, ಕಳಚಿ ಒಗೆದು ಅಂತಃಸತ್ವ ದ ಭದ್ರ ತೆಗೆ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ 

ವನ್ನು ಚಹಾ ಬಂದಿದೆ! ಎಂಥ ಪರಿವರ್ತ ನನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರೂ ತನ್ನ 

ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಪ್ರಭುಸಮ್ಮಿತೆಗೂ ಎಂದೂ ಚು ಚ್ಯುತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 08116 

೦೬13 ೮£ ಸ 43 130೭ 66೩(/1, 66961007360 13೩5 7೮೮ 11೮ 1೩[£೮ಆ ೦8 

11176015772.. 11೩೭ ೫77100 10 1 ೫7೩೨5 ೫೬೭೩1 ೩೧೮ ₹೯6 ೦೩೦ ೦1! £೮ 

016 511611 ೩೫೧ ೦101160 1961೯ 1೧ 7308೮ 516೩11೮ ೮%೩[ಐ೧ ೯೮551೦೧, 718 

70 0೯೮೩ 1ಔ (13೮ ೦೩೭1೧71೯] ೦8 1116 ೩೧೮ ೧೦ 1055 1೧ 11೮ 5೩೧೦(ಘ 

೩೫0 ೪761811 ೦! 15 ೩೬೧೦1೧)'' ಬದಿಲ್ ಅತ್ರೆಯರು ಅನ್ನುವಂತೆ. 

“ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಚೈ ತನ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಇಂದಿಗೂ 
ಇದೆ; ಆದರೂ ಅದು ವೇದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ತೀರ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.” 

ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಹಳೆಯ ಜನಾಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬರ್ಫದ ಬಂಡೆಯಂಥ 
ವಸ್ತು. ಅದರ ಹೆ ಚ್ಚು ಪಾಲು ಕಣ್ಣಿ ಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಯೂ 
ತೇಲುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಒದು ಸಿದ್ಧಾ ತ ಎಷ್ಟೇ ಪಾರದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ವಾಸ್ತವ 
ಸತ್ಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಊಹೆ ಕಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ... ಉಜ ಬಲತೆಯು ಸತ್ಯದ ಒಂದು 
ಅಂಗವನ್ನೊ ಅಂಶವನ್ನೊ ಬೆಳಗುವಾಗಲೇ ಮಿಕ್ಕಭಾಗಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲ ಲ್ಲ ತನ್ನದೇ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಮರೆಯಿಸುತ್ತದೆ. ಜ. | 
ಕೆಲವು ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗೆ ಕಾಲಬಾಥೆ 

ಶಂ. ಬಾ. ರ ಕೇಳಿದ ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ತೆ ಓಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸ | 
ಬಾಧಿತವಾಗಿವೆ (6೩66). ವಿಶೇಷತಃ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಹಿಂದುತ್ವ ರಕ್ಷಣೆಯ. 
ರ್ದ ಅವರು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಜ್ | ಕಾಲದ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಸಿ ಬ ಮರಿಂದ ಕುಲಗಟ್ಟ ಹಿಂದುಗಳನ್ನು ಸ್ವ್ರೀಕರಿಸುವಿರಾ ? ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ನ- ಕನ್ನೆ ಯ ವ್ಯವ ವಹಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪು ವಿರಾ? ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಸ್ಲಿ ಮರು ಭಾರತನಿಷ ಸ,ರಾಗಿಯೇ ತಯಾರ ಯಾವ ಉಊಉ ಸ್ಟ ಎರಿ? ದ ಶಬ್ರವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರ್ಥ ವುಳ್ಳದ ನ ಪಾ ಗೆ. ಜು ಓ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ಬಳಿ 



ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯನರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ತ್ವ ನಿಚಾರಗಳು ಪಿ 

ದರೆ ಏನು ತಪ್ಪು ? ಜಾತೀಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಕ್ಷಾವಧಿ ಹಿಂದು 
ಗಳನ್ನು ನೀವಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳೆನಿಸುವ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 

ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವಿರಾ ? ಮರಳಿ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪುವ 

ದಾದರೆ ಇಂದಿನ ಜಾತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಂತೆಯೇ 

ಅಲ್ಲವೇ ? ಮಿಶ್ರ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲವೆ ? 

ಇಲ್ಲ ಎತ್ತಿದ ಹಿಂದೂ ಶುದ್ದಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆ 

ತೋರುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. “ಹಿಂದೂವು ಎಂದೂ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟನಾಗುವದೇ ಇಲ್ಲ? 

ಎಂದು ಉಗ್ರ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನಾವಾದಿಗಳಾದ ಸ್ಟಾ ತಂತ್ರ ತ್ರವೀರ ಸಾವರಕರರು 

ಯಾವಾಗಲೂ ಘೋಷಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. “ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಕೈಯ ಅನ್ನ-ಮಾಂಸ 

ಗಳಿರಲಿ, ಇಡಿಯ ಮುಸಲ್ಮಾನನನ್ನ್ನೇ ತಿಂದರೂ ಹಿಂದುವು ಎಂದೂ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗುವದಿಲ್ಲ” 

ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾ. ಸಾವರಕರರು. ಡಾ. ಕುರ್ತಕೋಟಿ (ಕರವೀರ ಹೀಠದ ಶಂಕರಾ 

ಚಾರ್ಯರು) ಯವರೂ ಹಿಂದುತ್ತವು ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಧರ್ಮವೂ 

ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶವಾಗುತ್ತದೆ..ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಿದ್ದರು. ಇದು ತತ್ವತಃ 

ನಿಜವಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಸಾಂತರ ಹಿಂದೂಗಳು ಜಾತಿ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗುತ್ತಿ ದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳುವದು ಹಿಂದೂ ರಾಜಕಾರಣದ ದೃಷ್ಟಿ 

ಯಿಂದ. ಭಾರತೀಯರೆಂದರೆ. ಹಿಂದೂಗಳು. ಭಾರತೀಯತ್ತ ಶವೆಂದರೇ ಹಿಂದುತ್ವ! 

ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಧರ್ಮಿಯರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾಕರು..ಎಂಬ 

ರಾಜಕೀಯ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನಿ ಟ್ಟುಕೊಂಡರೇನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕತೆ, 

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಮಹತ ಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಆ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಂತೆ 

ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಲೋಕಸತ್ತಾ ತ್ಮಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪರಿವರ್ತನೀಯ ರಾಜಕೀಯ 

ಬಹುಮತದ್ದು _-ಹೊರತು ಜಾತೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ್ದು ಅಲ್ಲ! ಸ್ಟಾ ಮಿ 

ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹಿಂದೂ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನತೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 

ರಾಸ್ಟ್ರದ ಭವ್ಯ ಸ್ನ ರಷ್ಟ ವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು. ೧೮೯೮ರಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾ ಪಮೀಜಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿ 

ದ್ದರು. ««] ಎಅಆ 10 739 721066 ೮೫೮ (16 (1076 068೮೦( 1701೩ 815106 
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7೮6೩೧೬ 07೩೧ ೩೧೮ 151೩03 0೦6॥.'' 

ಶುದ್ದಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ಹಿಂದುಗಳಾದ ಧರ್ಮಾಂತರಿತ ದುರ್ದೈವಿ 

ಗಳನ್ನು ಸ ಸಮಾಜವು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡರೂ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾತಿ 

ಯಾಗಿಯೇ ಕಾಣುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚು. `ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯು ನಾನಾ ಜಾತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವು 

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಸಮಾಜವನ್ನೂ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ ಇದು 

ಅಖಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಾದೀತೇ? ಮುಸ್ಲಿ ಮರನ್ನು ಳು” 



ಜಾ ನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 
ಇ ತಳ 

ಸುತ್ತಲೇ ಉಳಿದರೆ ಭಾರತದ ಭವಿ ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಶ್ಚಿತ ಭಯಾವಹವೇ ಸರಿ. ಪಾಕಿ 

_ನ-ಭಾರತಗಳು ು ಪರಸ್ಪ ರ ಸದ್ವತ ನೆಗೆ ಜಟ ಪರಸ್ಪ ರರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಕ 

ಶಟ್ಟಿ 
ಸ್ಮ ಅಲ್ಪ ್ಬ ಸಂಖ್ಯಾಕರನ್ನು ಇಟ್ಟಿಂ ಂತೆಯೇ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿ ತ್ತಿ, ಅಂದಾಗ ಅವರ 

ಸಂಖ್ಯುಬಲವನ್ನು ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಶುದ್ಧಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ವೃತ್ಯಾಸಿ 
ಮಾಡಲು ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವ ಯೋಜನೆಯೂ ಯತ್ರ ವೂ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ 
ಅಭಯಕ್ಕೂ ಮಾರಕವಾದ ಉಪದ್ವ್ವಾಪ ಪವೆನಿಸದೇ ಇರದು. 

ಇದೇ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕುರಿತು ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರ 

ತೀಯ ಹೆಣ್ಣಿ ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಯೋ ೀಗ್ಯವಾದ ಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತಾವನಣೆ ಶೈ ಕ್ಷಣಿಕ 

ಅನುಕೊಅತೆ' ಆರ್ಥಿಕ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸದವಕಾಶ ಒದಗುತ್ತಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೂ 

ಮಿಕ್ಕದ್ದು ಕಾಲಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಬರತಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯ. ಹೆಣ್ಣು ಕೇವಲ ಉಪಭೋಗದ 

ವಸ್ತುವೆಂಬ ಕಾಮಕಾತರ ಗಂಡುದೃಷ್ಟಿ ಇನ್ನ್ಹೂ ತಿಳಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಸಮಾಜವು 

ಪುರುಷಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ತನಕ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಹಂಗು ಪೂರ್ತಿ ಅಳಿಸಿ 

ಹೋಗುವುದು ಕಠಿಣ... ""ಔಃ/ಆ£೫ 110511೧3 15 ೩ 7:11? ೩೧೮ ೦೫೮೫೪೫ 111೧60 

15 ೩ ೦೦೫೩6''---ಅಂದಿದ್ದರು ಮಹಾತ್ಮಾಜೀ. ಮುಸಲನು ಪುಂಡ, ಹಿಂದುವು 

ಹೇಡಿ-ಎಂಬಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ "ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಗಂಡು ಪುಂಡ, ಹೆಣ್ಣು ಹೇಡಿ ಆಗಿದೆ. 

ಹೆಣ್ಣಿ ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿಯಾದ *ಅಬಲನ' ಶಬ ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ! ಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಪ್ರಾಶಸ ಸ್ಟ್ಯವೇ 

ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆಕೆಯನ್ನು “ಲಲನೆ "ಪ ಪ್ರಮದೆ,' ಜಾಗ | "ಕಾಮಿನಿ' - ಎಂದೆಲ್ಲ 

ಕರೆದುಕೊಂಡಾಡಿದರೂ € ಜ್ರ ಅವಳ ಬಾ  ಮರೆಯಿಸಲಿಕ್ಕೇ ಸರಿ. ಹಿಂದೂ 

ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಲಯಲ್ಲಿ ರೂಪಗೊಂಡು ಬಂದ ಉಲವಢುವನ ಪತಿವ್ರತೆಯ ಆದರ್ಶ 
ಆಕೆಯ “ಪತಿಕುಲೇ. -ದಾಸ್ಯ' ಕ್ರೈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಭಾರತೀಯ ಗಂಡಸು 
5೩616 (ಪೀಡಾಭೋಗಿ) ಹೆಣ್ಣು 611೩5008151 (ಯಾತನಾಭೋಗಿ) ಎಂಬುದು 
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಸ್ವಾಸ್ಥ ಸೆ ಕೆಡಿಸಿದ. ಆನುವಂಶಿಕ ಆಧಿಯಾಗಿದೆ. *ಈ ಕುರಿತು ಆಳವಾದ 
ವಿವೇಚನೆ ಅಗತ್ಯ. "ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಜ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು "ಯಕ್ಷ ಪ್ರ ಓಗಳನ್ನು 
ಈ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಇಂದು ವ ಮತ್ತೆ ಬರೆದರೆ ಅವರ ಯಕ್ಷ ನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ 
ಕುರಿತು ಪುನರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಇರುತ್ತಿ ದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಸ್ನ ಗಳ ಮೋಹ 
ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ ಇನೊ ಮಂದು ಸ ಸ್ಥಾಯೀ ಮನೋಭೂಮಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ 

ವಾಜ್ಮಯದ ಕೆಲವು ವಿಃ ಚಾರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಪಾರವಾದ ನಿಷ್ಠೆ. ಈ 
ನಿಷ್ಕೆ ಯು ವಾನ ಭ್ಯ ಮನಸ್ಸಿ ಗೆ ಒಂದು ಸೆ ಸ್ಟ್ಟಿರ್ಯ ಕೆ ಕೂಡುವ ವಿಶಾ ಪ್ರಾಮಧಾಮ. 
ಆದರೆ ಅದುಆಧುನಿಕ ತ ತ್ವ.ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ವಿವೇಚನೆ ಏಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೊ ಔಓಡಕಾಗುವಂತೆ 
ಇದ್ದರೆ ವಿರಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಶಂ.ಬಾ. ಅವರಿಗೆ ಜು ನ್ನ ವಿಕಾಸವಾದ, ಎಡ್ಲ ಸ 
ಮನಃ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವ ಲ್ವ್ಯ್ಯನ ನೆನಪು ಆಗುತ್ತದೆ.ಸಮಾಜ ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ 



ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ.ತತ್ತ್ವ ವಿಚಾರಗಳು ತ್ಗಿ೫ 

ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ "ಪುರುಷಸೂಕ್ತ' ನೆನಪಾಗುತ್ತ ದೆ. ವಿರಾಟ ಪುರುಷನ ಅವಯವ 
ಗಳಾಗಿ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ರೂಪಕವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿ ಸಿದ ವೈವಿಕ ಸಂದರ್ಭ 
ಕೌತುಕಾಸ್ಟ ದವು ನಿಜ... ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಜಾತೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ 
ಬೆಳಕು ಸಿಗಬಲ್ಲದು? ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಿಂದ ಆಯ್ದು ಉದಾಹರಿಸಿದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಯ್ಯ್ಯನ 
ಮಾತುಗಳು ಆಧುನಿಕ ಮನೋವೆ ಜ್ಞಾ ನಿಕ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ಸೊನಗಾರನು ಬಂಗಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಂದಚೆಂದದ ಅಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ 

ಯಾಜ್ಞ ವಕೆ ಸಾಯ ಉಪಮೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯು ತನ್ನ್ನ ಚಾರಿತ್ರ ಕಿನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶೀಲಶಿಲ್ಬ ನಕ್ಕೆ 

ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಎಡ್ಲರನ ಇಂಗಿತ ಮನೋಗಂಡದ 
ಅಜಾಗ್ರತೆ, ಅಪ್ರಜ್ಞಾ ತ ಪ್ರೇರಣೀಯ ಕುರಿತು. ಯಾಜ್ಞ ವಲ್ಜ ಕನ ಇಂಗಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ತ 

ಜಾಗ್ರತ ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕ ಕರ್ಮದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾಜ್ಞ ವಲ್ಭ್ಯನ ಸೂಚನೆ ಜನ್ಮಾಂತರ 

ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪಣದ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. (“ಇದಂ ಶರೀರಂ ನಿಹತ್ಯ 

ಅವಿದ್ಯಾಂಗಮಯಿತ್ವಾ”). ಅದೇ ರೀತಿ “ಕಾಮಮಯಃ ಅಯಂ ಪುರುಷಃ” ಇತ್ಯಾದಿ 

ಅವತರಣಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮವೆಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸರಿ. 

“ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಏವ”--ಎಂದಿಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞ ವಲ್ಯ ಮಾನವನ- ಔ್ವಂ-- 

“ಅಹಂಕಾರ, “ಅಸ್ಮಿತಾಭಾವ'ವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರೊಡ್, ಎಡ್ಲ ರ 

ಪ್ರಭೃತಿಗಳ ಅಂತರ್ಮನೋವಿಶ್ಲೆ ೀಷಣೆಯ ತತ್ವ-ತಥ್ಯಗಳು ನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ. 

ಅದು ಕೇವಲ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಚರ್ಚೆ. ಆದರೆ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ 

ನೈತಿಕ ಮೂಲವನ್ನೂ ಮೂಲ್ಯವನ್ನ್ಕೂ ಕಂಡು ಟೀಕಿಸಲು ಹೊರಟಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅದೇ ರೀತಿ ""106£1೦£1!]7 ೦೦೧30163, 5೦೧61೦೯1೧7 ೦೦೫3010೬ ' ಎಂಬ 

ಪರಿಭಾಷೆಗೆ ಅವರು *ಕೀಳರಿಮೈ,? "ಹೆಗ್ಗ ರಿಮ್ಮೆ” ಎಂಬ ತಿಳಿಗನ್ನಡ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು 

ಸೂಚಿಸುವದೂ ಬಳಸುವದೂ ಪ್ರಶಸ್ತವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ೮೦೧016೫ ಶಬ್ದಕೆ 

ತದ *ಗಂಡ'ವೆಂಬ ಪದವೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೀಪ. “ಮನೋಗಂಡ'ವೆನ್ನಲೂ 

ಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ "ಅರಿಮೆ ಎಂದೊಡನೆ ಅದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯ ಜಾಗ್ರತ ಮನಸ್ಸಿನ 

ಬದುಕು, ಸರಕು. ಎಲ್ಲ 0೦ಂ೫೧15೩ಗಳೂ ಅಜಾಗ್ರತ ಮನಃಸ್ಥ ರೆಗಳ ವ್ಯುಪಾರಗಳು. 

ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಯಾವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಲಾರ. ಆತನು ತಾನು ಕೀಳು ಎಂದು *ತಿಳಿ? 

ಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ತಾನು ಹಿರಿಯವನೆಂದು *ತಿಳಿ'ಯುವುದೂ ಇಐ್ಲ. ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ 

ಅರಿವಿನಾಳದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೋವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ “ಅರಿಮೆ? 

ಎಂಬ ಹೆಸರು ಏನೂ ಸರಿಹೋಗದು. ಮರಾಠೀ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಲೇಖಕರು ಈಗಾಗಲೇ 

"ನ್ಯೂನಗಂಡ' "ಅಹಂಗಂಡ' ಎಂಬ ಪದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾ ರೆ 

ಶ್ರೀ ಜೋಶಿಯವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೂಚನೆಯಂತೆ “ಬಾಳಿನ ಗುಟ್ಟು' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು 

ಡಾ. ಎಡ್ಲರನ ಆ(€16006 0 11೪10 ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಕನ್ನಡಿಸುವಾಗಲೂ ನಾನು 

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೆನು. ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು 

ಸಂಸ 

( (ಇ 



ತಹ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಮುದ್ರಿಸುವಾಗ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಪ್ರೀ ಜೋಶಿಯವರು ತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವೆನಿಸಿದಂಃ 

ಈ (ಔರಿಮೆ' ಯ ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದು ಶಂ.ಬಾ 

ಅವರ ನಿರತಿಶಯ ಕನ ಡದ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯಮಾದರೂ ಮೂಲ ಆಂಗ್ಲೆ ಪ! 

ಭಾಷೆಯ ಅರ್ಥದ ಮರ್ಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 

ವತಾನವನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ರೂಪ 

ವ್ಯಕ್ತಿ- ಹಸ ಾಡ ಈ ಮೂರು ಮೆಟ್ಟಿ ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ 

ರೂಪವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜೆ. ಸದ ಆದಿಯಫ್ಳಿ 'ಮನುಷ್ಯ 

ಜೀವನದ ವಿಕಾಸದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಯಾವ ಕ್ರಮದಿಂದ ಬಂದವೋ ? 

ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡ ಆಧುನಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ “1048 ಮೆಟ್ಟಿ ಖುಗಳು 

ಒಮ್ಮೆಲೇ-ಏಕ ಸಮಯಾವಚ್ಛೇದವಾಗಿ- ಬೀಳುತ್ತವೆ. ವಾಮನನ ಹೆಜ್ಚೆ ಯಂತೆ 

ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಸಮಾ ಸಾಜದಲ್ಲಿ. ಬಾಳು 

ವಾಗಲೂ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿಯೇ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವದು ಮೊದಲು ? ಯಾವದರಿಂದ ಯಾವದು ಹುಟ್ಟಿತು ) 

ವ್ಯಕ್ತಿ » ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಣಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಂಡರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ 

ಬಿಡಿಕಾಳು, ಮೊದಲಿನ ಅಂಕಿ. ಅದರ ಗುಣಿತ ಕುಣಿತ ಕುಟುಂಬ. ಕುಟುಂಬಗಳ 

ಗುಣಿತ ಸಮಾಜ ಎಂದಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ವಸ್ತು ಸ್ಹಿತಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವೃಷ್ಠಿ ಸಮಷ್ಟಿ 

ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಕೈಯ ಬಗೆಗೆ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ ವಿಚಾರವೇನು ? ಅವರದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು 

ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಮಶೆ! 

ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ. 

“ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದೇ ನಿಜ, ಸಮಾಜ ಕಾಲ್ಫನಿಕ” ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ ನಿಕವೆಂದರೆ 
ಅವ್ಯಕ್ತ, ಅಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯ.” ಸಮಾಜವೆಂ॥ಃ ಚು ಕೃತ್ರಿಮ. ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ 

ಹೊರಲೇಪ, ತಾತ ತ್ಪೂರ್ತಿಕ. (ಆದರೆ ಹಾಗೆಂದಾಕ್ಷಣ ಅದು “ಹುರಳಿಲ್ಲದ ಮಾತು” 
ಹೇಗೆ ?) 

“ಇಲ್ಲಿ "ಕಾಲ್ಪನಿಕ *ಕೃತ್ರಿಮ' ಎಂಬುದರ ಇತ ಟರ್ಥವೇನು ? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದ 
ಅಗಲ ಬಿಂದುಗಳೆಂಬವು ಇಲ್ಲ ' ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದ ವಸ್ತು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳು ಇರುತ್ತವ್ಟೆ 
ಉಷ್ಣ ವಸ್ತುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಉಷ್ಣತೆ ಎಂಬುದೊಂದು ಭಾವಾತ್ಮಕ ವಸ್ತು. 
ಅಗಲ ಬಿಂದು ಉಷ್ಣತೆ ಇವೆಲ್ಲ 

ಒಂದು ೩046೩೦೬1೦೧ ವೆನ್ನಬೇ 

ಉದ್ದ 

1] ೩ು5೭£೩೦೭1೦೫ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜ 
ಕೇ? ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಲ್ಬನಿಕವೇ ? ಹಾಗೆ! 

ಒಂದೊಂದು ನಿಲುಮೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ! ಗುಂಪು ಕಲ್ಪಿಸುವುದುಂಟು. ಬ; ಸವ ಪು ಕಲ್ಪಿಸುವುದುಂಟು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜ್ಕ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ' ಸಮಾಜ, ವಿದ್ವತ್ ಸಮಾಜ, 
ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲದ ತತಪ ಘು ವ್ರಣ 

ಬದುಕುವ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ, ಬೃಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಇ ತ ತ್ವಪ್ರಣಾಲಿಯ ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿ 

? ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಇತ್ಯಾದಿ. ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅವರವರೆ 

ಅ ಇಚೆ ಹ 
ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ 



ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವ ನಿಚಾರಗಳು 1 

ಧೈೇಯಧೋರಣೆ-ಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮಾನ ಧರ್ಮೀಯರದೊಂದು 

ಪ್ರಪಂಚ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. . ಅದು ಅವರ ಸಮಾಜ. "ಈ ಸುದ್ದಿ ಊರಿಗೇ 

ಗೊತ್ತು... "ಊರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನಗುವದು'-ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ 

ನಮ್ಮ «ಊರು ಎಂಬುದು ಅಂಥ ಸಮಾನ ಧರ್ಮಾಯರ ಸಮಾಜ. ಅದು ಕೇವಲ 

ನಾವು ಕಲ್ಪಿ ಸಿಕೊಂಡದ್ದು - ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜನಸಮುದಾಯ 

ದೊಂದಿಗೆ, ಜನಪದ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ನುಗರಿಕ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಸಮವ್ಯಾಪ್ತ ವಲ್ಲ. 

ಈ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅದು ಕಾಲ್ಬ ನಿಕ... ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೃತ್ರಿಮವೂ ಅಹುದು. 

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಜನಸಮುದಾಯದ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಿಲುಮೆಯ 

ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಒಂದು ಪಡಿಯಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡಾಗಲೂ ಇತರ ಅನೇಕ ಅನುಬಂಧ- 

ಸಂಬಂಧ-ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಆ ಪಡಿಯಚ್ಚಿನ ಹೊರಗಿನ ಹತ್ತಿರ 

ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ; ಗಟ್ಟಿ ಬಿಗಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 

ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕತೆ ಸ ತಃ ಸಿದ್ಧವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿ 

ಲ್ಲ, "1776 ೦೩೫1೫೦1 ೪೫157 1೩೪೩೪೫ ಅದು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮಿಥ್ಯಾಭಾಸವೆಂದು ದ್್ 

ಈ ಓಟ 'ಓ[್ಮ 

ಅಲ್ಲಗಳೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಇಲ್ಲವಾಗುವ ಭಾವರೂಪವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ 

ಆಕಾರ ಆಶಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಧಾರ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಆಶ್ರಯ ಇದ್ದೇ 

ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಗ ಅದು ಕಾಲ್ಬ ನಿಕವಲ್ಲ, ಕೃತ್ರಿಮವೂ ಅಲ್ಲ. 

*ಸಮಾಜ' ಅಂದರೇನು? 

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಸ್ಟೆ ಲ್ರರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ... ಇವು 

ನಡುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದವು...ಕುಟುಂಬ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರೂಪ. 

ಕುಟುಂಬ ಜನ್ಮಜಾತ, ಸಮಾಜ ಫಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜೋಶಿ 

ಯವರು “ಸಮಾಜ”ವೆಂಬುದು “50016” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೋ 0071170017 

ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೋ- ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವರೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 

“ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವೆಂಬುದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕತೆ ಇನ್ನೂ 

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನಿದೆ. ಸಮಾಜ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನು 

ಕೂಲ ವಾತಾವರಣ ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ”-ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾದಿಯಾಗಿ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ನಮ್ಮ 

ದುಃಸ್ಲಿತಿಯ ರೋಗ ನಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಾಜ 
ವ 

ವನ್ನು ೦೦೫೩7೬71 ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಬಳಸಿದಂತಿದೆ. ಯಾವದಕ್ಕೆ ಆಂಗ್ಲ 
| ಹೆ ಅವಿ ತಗರ ತಾಪಿ 6 1 

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ (00101010167 ೦1 10 (೮£೮5॥£ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದ ಉದ್ದೇಶದ 

ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಸಮಾನ ಧರ್ಮದ ಒಳಕಟ್ಟು ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅದುವೇ ಸಮಾಜ. 

“ಆಜೀ: ಎಂದರೆ “61008176 (0? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ 

ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡು ಅದರ ಅಂಗವೋ, ಅಂಶವೋ ಆಗಿ ಇರುವದು. ಈ 

೧ ಸ ತ್ತಾ ತಾ ತಿಷಣ್ಣೇೆಗ.. ಇಡ 

0610068176 ತನ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಸಾಮಾಜಿಕತೆಯ ಸತ್ವ. 



ಹ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

"ಸಮ್' ಉಪಸರ್ಗಪೂರ್ವಕ “ಆಜ್' ಧಾತುವಿನಿಂದ “ಸಮಾಜ' ಶಬ್ದ ಸಿದ್ಧ 

ವಾಗಿದೆ. "ಆಜ್' ಇದು ಗತಿಯ ಅರ್ಥಕೊಡುವ ಧಾತು. ಇದರಿಂದಲೇ "ಸಂಗಚ್ಛಧ್ವಂ' 

ಎಂಬ ವೈದಿಕ ಆದೇಶ ಹೊರಟಿದೆ. ಕಾಳಗವೆಂಬ ಅರ್ಥದ "ಆಜೀ' ಶಬ್ದ ಕ್ಕೂ ಈ 

ಕೂಡಿ ಕೂಚುಮಾಡುವ ಗತ್ಯರ್ಥಕ “ಆಜ್” ಧಾತುವೇ ಮೂಲ. ಅಮರಕೋಶವು 

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಂತೆ "ಸಮಾಜೋ ಅಥ ಸಧರ್ಮಿಣಾುಂ'. ಈ ಸಧರ್ಮ ಸಮಾಜತ ಶ್ರದ 

ಜೀವಾಳ. ಕುಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೆಳೆದು ಹಬ್ಬಿ ಜಾತಿಗಳೂ ಜ್ಞಾ ತಿಗಳೂ ಉಂಟಾದವು. 

ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಾರತೀ ಜನಸಮುದಾಯವು ಅನಾದಿ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ 

ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು ಹಾಸಿದ ಪಟದಂತೆ ಬೆಳೆದುಬಂದಿತು. ಆದರೆ ಈ 

ಹಾಸಿಗೆ ಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ದ್ಧ ಕಢವಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು 

ಬಾರದೆ ಹೋದವು. ಕುಲ ಧರ್ಮ ಜಾತಿಧರ್ಮಗಳ ಆಃ ಚೆಗೆಕೇ ವಲ ಸಂಕರ. ಅದರಿಂದ 

ಆಚೆಗೆ ನರಕ |!_ಎಂಬ ಭಹು-ಭ್ರಾಂತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಜನಪದವನ್ನು ಭಗ 

ವದ್ಧಿ ೇೀತೆಯ ಕಾಲದಾಜೆಯಿಂದ ಈಚೆಯವರೆಗೂ ಆಳಿತು. ಬ್ರಿಟಿಶ ಆಡಳಿತದ ಎರಡು 

ನೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧರ್ಮಿಯ ಸತ್ತೆಯು ನಮ್ಮ ಸಂಜಯ್ ದ ಕ, 

ಬದ್ಧ ಜಾಶಿ_ಕುಲ- ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೇರು ಬೀಳಲುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲುಮಾಡಿ ಕಾಟ |! 

ಬಿಟ್ಟಿತು. ನಿಜ ಆದರೆ ಆ ಶಾಪವೂ ಒಂದು ವರದಾನವೇ ಆಯಿತು. ಜಾತಿ-ಕುಲ- 

ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದ ಹೊಸ ಹಿತಾಸಕಿ ಕೈಗಳು ಹುಟ್ಟಿ, ಇವುಗಳ ಎರಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ 
ವ ಬ 

ಸಮಾಜ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕತೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೊಯ್ಯುವಂತೆ ಆಯಿತು. ಹೊಸ ಸೇನೆ 

ಹೊಸ ಶಾಲೈ ಹೊಸ ಆಫೀಸು, ಹೊಸ ಟಾ » ಹೊಸ ಶಾಸನ ಸಭೆ, ಹೊಸ 

0[ 1016865()ದ ಎರಕಗಳಾಹವು. ಲಯದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುವಂತೆ ಬ್ರಿಟಿಶರು ಬಿತ್ತಿದ 
ನಾರತೀಯ ಸೊತ್ತಿನ ಸುಲಿಗೆಯ ಅಳಿಗಾಲದ ಬೀಜದಿಂದಲೇ ಅವರ ಬಯಕೆಯನ್ನು 
ಅಂಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊಸ ಸಮಾಜ ಅಂಕುರಿಸಿತು. ಅದರ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ವಿಕುಸ 
ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 'ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾಜ ಜ್ಯ ಸತ್ತೈಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ ಈ 
ಹೊಸ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದ ಸುಳಿವು ಸಿ ಕ್ಟೊಡನೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಜಾತಿ ಭೀದೆ ಧರ್ಮ 

ತ್ರ ಕ ಚ ಪ್ರ ಹೊಸ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯ 
2 ಒಡೆಯಲು ಹವಣಿಸಿತು. ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳನ್ನು 

“ಖಾಲಸಾ' ಮಾಡುವ ಪ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ 'ಏಕರೂಪ 
ವಾಗುತಿ ತ್ರಿರುವದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದೊಡನೆ ಸಂಸಾನೀ ಹಾ ೂ ಬಿ.ಟಿ 
ಗಳೆಂಬ ಭೇ ದವನ್ನು ಸ್ಸ ಸರವಾಗಿ ಕಲಿಸಿ ಇಟ ಂತೆಯೇ ಹು ಸ! ತ | ಬ್ರ ತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೊಸ 
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ಮಾಜಿಕತೆಗೂ ಶಕ್ಯವಿದ್ದ ಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಸ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲಿ ಪಂಗಡ-_ಪಂಗಡಗಳ 
ಭೇದೋ 

ಅವನ್ನು ಹೂಡಿ ಬ ಹೊರತೊಡಕು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸಿ 
ವ ಯಿತು. ಅದೆಲ್ಲ ದುಃಸ್ವಪ್ಪದಂತೆ ಕರಗಿ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಗಣರಾಜ್ಯ ಬದ ಜಾತ್ಯತೀತ ವ್ ೩ರ 
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ಡಾ. ಶ೦. ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವ ನಿಚಾರಗಳು ರ್ನ 

ಧರ್ಮಾತೀತಸ್ವಾತಂತ್ರ ಬದ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಮಾಜ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇರಲಿ. 

ಹೀಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವೆಂಬ ಒಂದು ಸತ್ರೈೆ ರೊಪಗೊಂಡಿರ 
ದಿದ್ದರೂ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಇತಿಹಾಸದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕತೆಯು ಮಾನವ 

ಲ ೯ ಹುಟಿ ಗಾ ನಗ್ರಿ ಜ ಕ ತ ೦ ೦7? ೧ ಹೌ ನೊಂದಿಗೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದದ್ದು. . “ಸಹಯ ಸ್ಮ ಪ್ರಜಾಃ ಸ್ರಷ್ಟಾಃ”_ಎಂಬಂತೆ ಈ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಯಜ್ಞದೊಡನೆಯೇ ಮನುವಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 
ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ; “ಯಜ್ಞ 'ವೆಂದರೆ ಆರ್ಯ ಜನಾಂಗದ ಆದಿ 

ಸಮಾಜದ ಪ್ರಥಮ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪದ್ಧತಿ. (೮೦1160೭196 ೫3066 

೦! ೧೯೦4೬೦೬1೦7) ಮತ್ತು “ಬ್ರಹ್ಮ?ವೆಂಬುವದೇ ಆ ಆದಿ ಸಮಾಜ. ಮುಂದೆ 
ದಿ ಷು ಚ ಧ ಲ್ನ ರ ೧ ಕಾದೆ ೨ ಸ ದ್್ ೯ 1.4 |. ಎ ಡೀಕಾತರಗಳಂದ “ಬ್ರಹ್ಮ? ಶಬ್ದದ ಅಥ! ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯು ಎಷ್ಟೇ 

ಸೂಕ್ಷ್ಮವೂ ವಿಶಾಲವೂ ಆಗಿರಬಲ್ಲದು. ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಂತವ್ಯ 
ಇ ಇ್ ೧೨ ಇಳ ಇ. ದಿ ವಾದ ಸಂಗತಿ ಇಷ್ಟೇ, ಸಮಾಜವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 

ಯಾವದು ಮೂಲ? ವ್ಯಕ್ತಿ? ಸಮಾಜ? 

ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋ ಸಮಾಜವೋ ಯಾವದು ಮೂಲ ಯಾವದು ಮೇಲು-ಇದೆ್ಲ ಬರೆ 

ನಮ್ಮ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ನಿಲುಮೆಯ (8308೩515) ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಹೊರತು ಅಂಥ 

ಚರ್ಚೆ "ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ ನಿನ್ನೊಳು ಮಾಯೆಯೋ ?'_ಎಂದು' ದಾಸರು 

ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತೋರುವದೇ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ. ಗುಡ್ಡದಮೇಲೆ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವ ಏಕಾಕಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬರಲಾರದು. ಮಾನವ್ಯದ ಗಮಕವೇ ಆತ್ಮ 
ದೆ ಇ ಉತ್ರ ೦೨) ೧ ಪ್ರಜ್ಞೆ . ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಅವಿಷ್ಠಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆ. 

ಒರೆಗಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶವೇ. ಕುಟುಂಬವೆನ್ನುವದೂ ಒಂದು ರಕ್ತ 

ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಸಣ್ಣ ಸಮಾಜ. ಶಂ.ಬಾ. ಅವರೇ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ : “ಸಮಾಜ 

ದೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಶಾಲವಾದಷ್ಟೂ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವದು. ಶತಮಾನಗಳ ಜ್ಞಾನ 

4 
ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಸಮಾಜವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತ ದೆ... ಮಾನವನಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ 

ಕಾಸಕ್ಕೆ ಇದು ಮುದ್ದಲು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.” “ಪಶುತ್ವದಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯ 

ನದು ಸಮಾಜದ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ವಿಭೂತಿಗಳೂ ಸಮಾಜದ ಹಂಗಿಗರು. ಸಮಾಜದ 

`ರವಿಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ. ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲವಾದರೆ 

ತತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಆತ್ಮವಿಕಾಸಗಳಿಲ್ಲ” ಇಷ್ಟು ಖಚಿತವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕತೆಯ 
ಲ್ರತ್ ಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕರು ವಿರಳವೇ ಸರಿ. ಈ 

6 
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ತ್ನ ಗಿ (99 

ರಿಂದ ಸಮಾಜವು ಕಾಲ್ಬ ನಿಕ ಕೃತ್ರಿಮ; ನಾವು ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದು-ಎಂದು ತಿಳಿದು 

ೂಳ್ಳುವದು ಯೋಗ್ಯವಾದಿತೇ ? ಏಕೆಂದರೆ "ನಾವು' ಎಂದಾಗಲೇ ಸಮಾಜ ಹುಟ್ಟಿತು. 

ಸ್ನಾಯವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ "ನಾನು' ಎಂಬ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷದ ಸರ್ವನಾಮಕ್ಕೆ ಬಹು 



೪೦ ಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರ 

ವಚನ ಶಕ್ಯ ವೇ ಇಲ್ಲ. : "ನಾನು' ದಿ ತ ತೃತೀಯ ಪ್ರರುಷರೊಡನೆ ಕೂಡಿದಾಗಲೆ! 

"ನಾವು? ಓಡ ಒಂದು ಸತ್ತೆ ಸ್ಥಾ ಶಪಿತವಾ ಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜವು ಸಮಾಜವನ್ನು 

ಹುಟ್ಟಿ ಸುತ್ತ ದೆ. ಅಂದರೆ ದದ ಅನವಸ್ಥಾ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಅಂದಂತೆ ! ಇರಲಿ. 

“ವ್ಯಕ್ತಿ ಯ ಉದ್ಗ ಮ ವಿಕಾಸಗಳು ಬಹಲ ಯಾವದನ್ನು ಅವಲಂಬಿ] 

ವೆಯೋ ಆ ಸಿಕ್ ಮಾನವನ ಪರಮ ದೈವತ.” 

“ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಷ್ಟಿರೂಪವೇ ಸಮಾಜ. "ಸಮಷ್ಟಿ? (ವಿದ್ಯಾ ರಣ್ಯ ರೇ. ಅಂದಂತೆ 

ಬ್ರಹ ಲ] ನಿಗೂ ಹೆಸರು. ವತ್ತಿಯ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಣಯ್ದ. ಜಿ ನಿತ್ಯ 

ಸಂಬಂಧ.” “ಪ ಪ್ರತಿವ್ಯಕಿ ಕ್ತಿಯೂ ಯಕ್ಷ. ಯ-ವ್ಯಕ್ತಿ ಯ ಪ ಪ್ರಯತ್ನ; ಕ್ಷ-ಸಾಮಾಜ! 

ಸನ್ನಿ ವೇಶ.” (ಎಷ್ಟು ಸೂಸುವ ಈ ಶಬ್ದ ಸಂಕೇತ !) 

ಮಾನವನ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಾಜ... ಇಂಥ “ಸಮಾಜವು ಜೀವಂತ 
ಸಂಸ್ಥೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿದೋ ನ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿರುವದು.” ಈ 

ಇದಿ 

ಮಾರ್ಪಾಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೋಶಿಯವರು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ರೆ. 

ಅವು ಎಷ್ಟು ಮೂಲಗಾಮಿಯೆಂಬುದನ್ನು ವಾಚಕರ ವಿಮರ್ಶಾಶಕ್ತಿಗೇ ತಿಳಿಯಲ. 

ಬಿಡುವದು ಲೇಸು. ಈ ಕಾರಣಗಳು ಇಂತಿವೆ : ೧) ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ ೨) ಸುತಿ 

ಜೀವನದ ಕಲ್ಪನೆ ೩) ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಧನೆಯ ರೀತಿ ೪) ನಾಗರಿಕತೆಯ ಹೆಚ್ಚ 

೫) ರೂಢಿಪ ಲಟ ೬) ಪ್ರಜಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನ ನಿರ್ಮಾಣ ೭) ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ತೊ ಪ್ರ್ಯೋದಯ ೮) ಸ 

ಸ್ನಾತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಶಿ ಮತ್ತು ನ ಸ್ವಾ ತಂತ ತ್ರ ವಿಚಾರ ಪರಪರ 

ಸಾವತಾಜಿಕ ಗು :ಹೋತ್ಯ] ಜ್ ಶಕ್ತಿ-ವ್ಯಕ್ತಿ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಣೋತ್ಸರ್ಷದ ಈ ನವವಿಧವಾದ ಸಾಧನ-ವಿಧಾನಗಳ ಮೂ 

ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಾವುದು? ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧೀಶಕ್ತಿ. ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಶ 
ಅಸಹಾಯ, ಅಬಲ. ಸೃಷ್ಠಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಶುವರ್ಗ ಪ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತೀರ ಇತ್ತಿ! 
01 ತ್ರ ಟು ಜ್ಞ ರಾಮಃ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ `ತೂರತೆ ಯುಕ್ತಿ ನ್್ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಯಿಂಠ 

ನಿಸರ್ಗವು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಬುದ್ರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಆಧಾರ ಅವಿಷ್ಟಾರವೇೇ 

ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಹಕಾರ ಜೀವನದಿಂದ. ಸಂಘ ಜೀವಿಶ ಮಾನವನ ಉತಾ ತಿ | 

ತಂತೃ.  “ಸಂಘೇ ಶಕ್ಕಿ ಕಲೌಯುಗೇ” ಎಂಬ ಪುರ ಭಃ ಕೆ ಬ್ಲ ತ್ರ್ರ ಕ್ರ ೇ೯” ಎಂಬ ಪುರಾಣವಾಣಿಯು ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾ ನಿಃ 
ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಕೀಲ ಅಥವಾ ಕೊಂಡಿ. ಈ 

ಧೀಶಕ್ತಿಯ ಸಹೇತುಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಹಕಾರ್ಯದ ತರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. 
ಆಂ ಮುನ್ ಮನುಷ್ಯೇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಕಾಸದ ಒಲವು ವಿನಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ. ಮಾನವ: 

ಜಃ ಸುರತ, ಈ ಚಿತ`ಶಕ್ತಿ ಚಾತಿತವಾದ ವಿಕಾಸನ 
ಬ್ರಯಂವ್ರಜ್ಞ ಸ್ಪಷ್ಟಯತ್ತಗಳ ಫಲ್ಟ ಸಥ ಪ್ರಯತ್ನ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿ: 

ಸೆ ಥೆ ೦ ್ೀ 



ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ, ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ತ್ವ ವಿಚಾರಗಳು ೪೧ 

ತನ್ನನ್ನು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ.ಇಂದ್ರಿಯ ಅವಯವಗಳ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದಿಂದ-ಬದಲಿಸಿ ಹದ 
ಗೊಂಸಿಕೊಳ್ಳು ವದಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಣ್ ವಿಕಾಸಕ್ರ ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಎರುದ್ಧ ವಾಗಿದೆ. 
ತನ್ನನ್ನು ಭದಪಿಸಕಾಳು ವುದು ಪ್ರಾಕ್ಕ ೈತಿಕ ಅಂತರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಆದರೆ 'ಜೂರಗಿನ 

ಪರಸಿ ತ. ಪರಿಸರಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವದಕ್ಕೆ ತಾನೊಬ್ಬ ನೇ, ತನ್ನ ಹೆಣಗಾಟ 

ದೇ ಸಾಲದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು ಮಾನವನ ಸಾಂಘಿಕ ಜೀವನದ ಒಲವು ಮತ್ತು 

ಒತ್ತಾಯ. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಜಾತಿಯು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ 

ನಿಸರ್ಗದ ವಿರುದ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಆಳಿ ಅಣಿಗೊಳಿಸಿ ಮಾನವ ಜಾತಿಯು ಸಾಧಿಸು 

ವದು ಕ್ರಾಂತಿ. ಗುಣದಿಂದ ಹೊಸ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಪರಿಮಾಣದಿಂದ ಹೊಸ ಗುಣಕ್ಕೆ 

ಹಾಯುವ ಮಿಗಿಲಾದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ನ ನೆಗೆತ. 

ಇಂಥ ಸಮಾಜ ವಿಕಾಸದ ಕುರಿತು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೋಶಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 
ಗಳೇನು? ನ 

“ಎಕಾಸವಾಗುತ್ತಿರುವದೆಂಬುವದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದು ಆಗುವ ಕ್ರಮ ಆವುದು? 

ತನ್ನ ತಾನೇ ಆಗುವದೆಂಬುದು ಹುಸಿ.” ಮಾನವನ ವಿಕಾಸವೆಂದರೇನು ? ಸಮಾಜ 

ವಕಾಸವೆಂದರೇನು ? ಸಸ್ಯಾದಿ ವ್ಯಕ್ತಿವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಗತಿಸಿ 

ದಂತೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಾಗುತ್ತಿರುವದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಅದು ವಿಕಾಸದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೋ? 

ಅದರ ಪರಿಣತಸ್ದಿತಿ ತಿ. ಯಾವದು ? ಲೋಕವು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತ ಹೋಗಬೇಕು. 

(ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ | ಭಾಷೆಯನ್ನು ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

“ನವತರಂ?” “ಕಲ್ಯಾಣತರಂ” ಆಗಬೇಕು ಆತ್ಮ! ಆದರೆ ಇದು. ವ್ಯಷ್ಠಿ ಯ ಆತ್ಮ ವೋ 

ಸಮಷ್ಟಿಯದೋ ? ಸಮಷ್ಪ್ತಿ ಗೂ ಒಂದು ಹಾ ಆತ್ಮವಿರುವದೇ ?) 

ಆದರೆ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ಯುಗ 

ಚತುಷ್ಟಯದ ಕಲ್ಪ ನೆ ಈ ಲೋಕದ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಪ್ರಗತಿ ವಿಕಾಸದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ 

ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ಕೃತ, ತ್ರೇತ, ದಾ ಪ್ರಪರಗಳಿಂದ ಮಾನವ ಸಮಾಜ-ಅರ್ಥಾತ್ 

ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ-ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಇಳಿದು ಪೂರ್ಣತೆಯ ಆದರ್ಶದ 

ಯುಗದಿಂದ ಅಪೂರ್ಣತೆಯ ಲೋಪದೋಷಗಳ ನ್ಯೂನತೆಯ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಬಂದು 

ಬಿಟ್ಟಿದೆ | ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ಪತನವಾಗುತ್ತ ಬಂದಿದೆ ! ಕೈಸರ್ಲಿಂಗ ಸ್ಟೆ ಸಂಗ ಗರರಂಥ 

ಇತಿಹಾಸಜ್ಞ ತತ್ತ್ವವೇತ್ತರೂ ವರ್ತಮಾನ ಮಾನವ ಸಮಾಜವು ಹ್ರಾಸದತ್ತ ಸರ್ವ 

ನಾಶದತ್ತ ಹೋಗುತ್ತ ದೆ-ವಿಶೇಷತಃ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದೆಂದು ಹೆ ಹೆಸರಾದ ಪಾಶಾ ಶ್ಚ ತ್ಯ ದೇಶ 

ಗಿಪ ಗಳಲ್ಲಿ-ಎಂದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸ್ರತಿಪ ಪಾದಿಸಿದ್ದುಂಟು. 12601176 ೦8 (11೮ 766 

ಎಂಬ ಸ್ಪೆಂಗ್ಲರನ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿ ಎದೆ. 

ಚಕ್ರ ನೇವಿ ಕ್ರನುವೋ? ಶಿಖರಾರೋಹಣವೋ? 
ಅಂದಾಗ” ಸಮಾಜ ವಿಕಾಸದ ಸ್ವರೂಪ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ನೇರವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಯೋ 

ಅಥವಾ “ಯುಗಚಕ್ರ” ಸಿದ್ಧಾಂತದಂತೆ ಚಕ್ರನೇಮಿಕ್ರ ಮವೋ (ಗಾಲಿಯು ಸುತ್ತಿ 
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೪ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

`ದಂತೆಯೋ ?). ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಉತ್ತರ ಹೀಗೆ. “ಮಾನವಃ 

ವಿಕಾಸ, ಪ್ರಗತಿ ಶಿಖರಾರೋಹಣ ಏರುತ್ತ ಇಳಿಯುತ್ತ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತ ತ್ತರಕ್ಕೇರುವ ರೀತ್ರಿ.” 

ಶಿಖರವನ್ನೇ ೇೀರಿ ಹೋಗುವ ಘಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗ ನಾಗಮೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸ 

ದಂತೆ 1. ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೇ ಮೇಲೆಯೇ ಏರಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಕ 

ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ. “ಇಲ್ಲಿ ಇಡಿಯ ಮಾನವ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕವೇ ಲೆಕ್ಕ.” 
ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆಗಳು ಹೊಯ್ದಾಡಿ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ಹಿಂಜರಿದಂತೆ ಕಂಡರೂ ಒಟ್ಟೂ 
ಭರತದ ನೀರು ಮುಂದೆಯೇ ಒತ್ತುತ್ತದೆ. . ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದೇ 

ರೀತಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ತಮದತ್ತವೇ ಇದೆ. 

484 

ಹೆಗೆಲನಂತೆ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರೂ ಇಂಥ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿ ನಿಯಾಮಕವಾಗಿ 

ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಸಂಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿ ಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸನ ಮತದಂತೆ ಅದು 

ಕೇವಲ ಅರ್ಥಶಕ್ತಿ ಯೆಂಬ ವಿಚಾರ 1 ಪೂರ್ತಿ ಮಾ ನ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೆಗೆಲ್ಮ್ 
ನಾರ್ಕ್ಸರು ಪ್ರ ಪೃತಿಪಾದಿಸಿದ ವಿರೋಧ ವಿಕುಸ ಅಥವಾ ದ ದ್ವಂದ್ಧ ಸ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿ ಯೆಯೊಳಗಿಂದ 
ೂಸ ತ ತ್ರದ ಆವಿರ್ಭಾವವೆಂಬ ಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡಂತಿದೆ. 
“ನ ತವಾಗಿ ಲೋಕವಿಕಾಸವಾಗುತ ತ್ರದೆಂಬುಯೆಂದು ನಂಬುವದೇ ಆದರೆ ಆ 

ಶಕ್ತಿ (ವಿಶ್ವಜಾಲಕಶಕ್ತಿ ) ಉಂಟೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.” ಆದರೆ ಶಕ್ತಿಯು 
ಏನೋ ಒಂದು ಅತಿಮಾನವ ಅಕಿಭಾತಿಕದಿವ್ಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಶಂ.ಬಾ. ಭಾವಿಸು 
ವಂತಿಲ್ಲ.. ಸಮಾಜದ ಉನ್ನಯನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಈ ಅಂತಃಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು 
ಅವರು ಮಾನವ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ಸತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ರೆ. 
ಅದು ಮಾನವನ ಬೌದ್ದಿಕತೆಯ ಧೀಶಕ್ತಿಯದೇ ಒಂದು ಫಲಿತರೂಪ. ಅದೇನು 
ದೈವ ಸಂಕೇತ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಈಶ್ವ ರೇಚ್ಛೆ ಯಲ್ಲ. 

“ಮನುಷ್ಯ ಮೂಲತಃ ಸತ್ಟ್ರ ವ್ಳ ತ್ರಿ ಜ್ ದುಷ್ಟ ವ್ಳ ತ್ತಿಯವನೇ”_ ಎಂದು 
ಶಂ.ಬಾ. ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ ಸತ್ಛ್ರ ವ್ಳ ತ್ರಿ ಸಚ ಅವರ ಧಾರಣೆ. 
ಎ “ಒಪ್ಪಿ ದಿದ ರೆ ಪ್ರಗತಿ ಅರ್ಥ ಸ್ರತ " ್ಗುಹಾನಿಹಿತ ಸತ್ ನಮ ನ್ನ್ನ 

ಸ ೦ದೆ ಮುಂದೆ ಊಟ. 
ಈ ಸತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯನ್ನೇ ಶಂ. ಬಾ. ಅವರು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ' ಯೆಂದೂ "ಸಾಕ್ಷಿ'ಯೆಂದೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. “ಪಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಟ ಸತ್ಯ ದಾಢ್ಯ ೯” ಇವು ದೇವತೆ ಯಲ್ಲ. ವಿವೇಕ ಶಕ್ತಿ. ಅರಿವಿನ ರೂಪ ತಾಳಿದ ಸವ ಡ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಸತ್ತ ಇನ್ನು ತ್ರ ಸೂಕ್ಷ ಒರೂಪದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸತ್ ಪ್ರ ವೃತ್ತಿಯ ಜಾಗ್ರತ ಓತಿ ಯಾವದು? ಇದಕೆ ಫೆ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಒಂದು ಸ್ನಾರಸ್ಯದ ಗಣಿತಸೂತೃವನ್ಹೇ ಕೊ ್ರ 

ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಗಣಿತಸೂತ್ರವನ್ನೇ "ಸೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾದ ಆದರ್ಶರೂ 

೭ 
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ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳು ೪ 

ಹೆಸರಾದ ತಿರಸ್ಕ್ರತರೂ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ನೈ ತಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯ 

ಬೇರೀಜಿನ ಸರಾಸರಿಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸತ್ಪ್ರವೃತ್ತಿ.” ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಒಂದೇ. ಈ 

ಬೇರೀಜು ಮಾಡುವದು ಹೇಗೆ? ಅವರವರ ಅಂತಃಶ್ರದ್ದೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವದು ಹೇಗೆ? 

ಅಳೆಯುವದು ಹೇಗೆ ? “ಜಾನಾಮಿ ಧರ್ಮಂ ನಚಮೇ ಪ್ರವೃತಿಃ [ ಜಾನಾಮ್ಯಧರ್ಮಂ 

ನಚಮೇ ನಿವೃತ್ತಿ? ಈ ತೊಡಕು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾನವ ಮಾತ್ರರಿ 

ಗೆಲ್ಲ ಬಾಳಿನ ದಾರಿ ಕವಲೊಡೆದಾಗೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿದೆ ! ಅಂದಾಗ ಈ 

ಪ್ರವೃತ್ತಿ-ನಿವೃತ್ತಿ ಗಳ ಒಳತೋಟಿಯ ಆಳದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ? 

ಆಸ್ತಿಕ್ಯ-ಶ್ರದ್ಧೆಗಳ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ 

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ನಾಸ್ತಿಕ್ಯದ ವಿಚಾರ ಗ್ರಾಹ 

ವಾದ ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. “ಆಸ್ತಿಕನು ಯಾರು? ತತ್ವನಿಷ್ಯ. 

ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡೆಯುವವನು...ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ 

ಅಂತರ್ಗತ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ತೊಡಗುವವರೇ ಆಸ್ತಿಕರು. ಒಳ ಬೆಳಕಿನ 

ಭಕ್ನರು ಆಸ್ಲ್ಥಿಕರು. ಹೊರ ಹೊಳಪಿನ ಮರುಳರು ನಾಸ್ಕಿಕರು. ಬಾಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸು 
ಹೊಡೆ ಎಂ ದದ ದ್ಮ 

ಲ 
ಣಿ 

ವವನೇ-ನಾಸ್ಮಿಕ. ಬಾಳನು ಸಿ ಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬದುಕುವ ಸಾಹಸದ ಸುಖ ಉಣು 
ಹ್ಮ ಇ 

ವವನೇ ಆಸ್ತಿಕ. 
ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ ಈ ಶ್ರದ್ದೆ ಈ 

ಕ್ಸಿ ಸ್ರೀಕರ ವೃತ್ತಿ ಯೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕವಾಗುವ ಕೃತುಶಕ್ತಿ ತ್ವ 1" 

ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ೮೦/॥೫7೫ಟ೫1೧7 ೦8 1868೮5॥ "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಸಮಾನ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಜವು ಭದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಲ್ಲದು'. ಇದುವೆ 

“ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೃತುಶಕ್ತಿ ೨ ಧಾವರ೯ಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕಲಾತ್ಮಕ ಆರ್ಥಿಕ ಔದ್ಯೋ 

ಗಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ .ಸಂಘ-ವರ್ಗಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರಲೋಕಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಜೀವ ಸಮಾಜವಿಲ್ಲ; 

ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಅವು ಸಮಾಜದ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪೋಷಕ 

ವಾಗಿರಬೇಕು. “ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನೈತಿಕ ಕಲ್ಪನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಪುರಾಣಕತೆ 

ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ... ಇವೆಲ್ಲ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿನ ವಾತಾವರಣದ 

ಏಕತಾನತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು. 

“ಭಾರತೀಯ ಅಖಂಡ ಏಕಾತ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಪ ನೆ. ವೇದದಷ್ಟು ಪುರಾತನ. 

ಅದು ಯಗ್ರೇದದ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿದೆ.” ಆದರೆ ಅದು ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿಯೇ ದೂರದ 

ಆದರ್ಶವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವು ಅಖಂಡ 

ಏಕಾತ್ಮವಾಗಿದ್ದ ರೆ ಬ್ರಿಟಿಶರಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ದುಸ್ತರವಾಗು 

ತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾ ರೆ ಜೋಶಿಯವರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಕ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು 

ನಿಷ್ಕುರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. “ಗುಣ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ಚಾತುರ್ವಣ್ಯ” ಇದು 

ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯರ ವೈಶಿಷ್ಟ ಕಂಬುದು ವ್ಯರ್ಥ ಹೆಮ್ಮೆ! ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತೀಯರ 

1 
ಓ 



ಹ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನು ? “ಪ್ರವಾಹ ಪತಿತ ಜನ್ಮಜಾತ ಕರ್ಮವು ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯ! 

ಶ್ರ 1 | ಚಾತುರ್ವಣನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಅದರಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಘಟಿ: 
ವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯೂ ವರ್ತಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಏಕಾತ್ಮ 

ತೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ನಿರ್ಮಲ-ಪ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆ! 
ಬಾಧಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಮೂಲತಃ ಅದರಿಂದಲೇ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವು ತನ್ನ ಸಂಪ್ರ 

ದಾಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿ ಉಳಿಯಿತು. ' ಸಾವಿರಾರ: 

ವರ್ಷ ಈ ಜಾತಿಸಂಸ್ಥೆ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿ ಬೀಳಲು ಬಿಟ್ಟ ಭವ್ಯ ಆಲದಮರದಂತೆ 
ಭಾರತದ ನೆಲ ಮುಗಿಲನ್ನು ತುಂಬಿ ತಾಳಿನಿಂತದ್ದು ಹೇಗೆ? ಹಾಗೆ ತಾಳ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಗೆ- 
ಕಾಲ ಪ್ರವಾಹದ ಸೆಳವಿಗೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗದೆ ತಾಳಿ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ-ಅದು ತಕ್ಕುದಾಯಿತು. 

1: ೫7೩5 11£ ॥0 50111176. ಅದು ಹೇಗೆ ತಕ್ಕುದಾಯಿತು ? ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಅದ: 
ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಈ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕವಚದಂತಾಯಿತು- 
ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ! ಗಿಡಮರಗಳ ಬೇರು-ನಾರುಗಳ ಜಟಿಲ ಜಾಳಿಗೆ 
ಯಂತೆ 1 [ 

ಜಾತಿವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಕ್ಷಾಕವಚ 
ಕೇಂದ್ರಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸತ್ತೈಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಿ ೀಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಸ ತ್ರೈಯ 

ಅಭಾವದಲ್ಲಿ “ಕ್ಕೆ ಟೂರಾನ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ "ಜೀವನವನ್ನು ಅಂಥ ರಾಜ 
ಕೀಯ ಅರಾಜಕತೆಯ ಅನವಸ್ತೆ ಸ್ವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಂಸ್ಸ ತಿಕ ಸ್ಟಾ ಯತ್ತ 'ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ರೀತಿ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಂತೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಜೋಪಾಸನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಐತ್ರಿ 
ಹಾಸಿಕ ಮಹ ತ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಧಾಯಕವಾದ ಕಾರ್ಯ ಈ ಕುಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಜಾತಿ ಸಂಸ್ಥೆ 
ಯದು. ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಮೇಲೂ ನೆಲಹಿಡಿದು ನಿಂತ ಕಾರಕ ̀ ಟೆಗಳು ಜೀವನಕ್ಕೆ 
ಮಾರಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾವಾತ್ಮಕ (7081960) ಮೂಲ್ಯವೆ ವೆಲ್ಸ ಸಂದು ಹೋಗಿ. ಇಂದು ಅದರ ಅಭಾವಾತ್ಮಕ (7168೩1೪6) ರೂಪವಷ್ಟೆ ೇ ತಾಪ 
ದಾಯಕವಾಗಿಬಿಟ್ಟ ದೆ... ಆದರೂ ಸಾ ಈ ಕಟು ಸತ ವನ್ನು ಇಚಾಮಾತ 
ದಿಂದ ಮಾಯವಾಗಿಸುವದೂ ಅಸಾಧ್ಯ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದೃಢಬದ್ಧ ಸ ಶಾಶ್ವತ ತ 
ವಾದ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯ ಬಹುಸಂಖ್ಯ ದಲಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯೂ ಜಾತೀಯತೆ | ಜಕೀಯ ಮತ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಜಯ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಪ ಪ್ರಜಾಪ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ 

( 

ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಟಿ ದೆ ` 

ಜಾ 
ಆದರೂ ತನ ಇ ತನ್ನ ಸಮಂ 

| ತನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಮಯದ ದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ತೆ : ಉಪಕಾರಿಯೇ ಆಯಿತು ು.. ಗೆರಲೈ ಹ 
ಸ್ಯ 

ರ್ಡ (೧£೩। ಡ ೩1೧ ಬ ಎಂಬ ಒಬ 
ಅಮೇರಿಕನ್ ಮೇಧಾವಿಯೂ ಲೇಖಕನೂ ತನ್ನ “1/೩2 ೧೮ ಸ1೩5(0£7 ಎಂಬ 



ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವ ನಿಚಾರಗಳು ೪೫ 

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಜಾತಿಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಹೊಗಳಿ 
ದ್ದಾನೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆತ “೦8೩೩1೦ 2681008೩೦೫? (ಸೇಂದ್ರಿಯ 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹರ್ಡನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಂತೆ “೦8೩೫1೦ 

೮61730೦೯೩೦] 16 16 ₹ಟ1€ಆ ೦" (105 ೧6೦716 ೫೫7೦ 0೩೪೮ ೦೯68೩೧1566 

(11617561065 17 ೩ 11೪1೧8 ೩೧೧6 ೫೦ ೩ 736೦0೩೫1೦೩ £೮1೩!!೦೫5110''-- 

ಬರೆ ಯಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ ಸಜೀವ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರ 

ಆಳಿಕೆಯೇ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ತ ಶ್ (ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಒಳಪಟ್ಟ 

ಅವಯವಗಳ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದಾದ ಶರೀರದಂತೆ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ತ ಲೊ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ 

ಸೂಕ್ತದ ವಿರಾಟ ದೇಹವು ನೆನಪಾಗದಿರದು !) ಇಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಹರ್ಡ 

ಅನುವಂತೆ-""175॥6೩6 ೦8 ೩1! 7೫6೫ 0೮1೧6 5೩16 £೦ 0೮ ೮೧೩1 ೪11೦8 15 

೩ 116, ೩!1 1360 ೩೯೮ ೧೦೪7೫ 10೦ 0೮ ೦8 ೮೦೩ ೫೩1೬೮; ೦೦16 1೪7೮ 0 

0೧6 (6 0೦51100, 10 778108 (1361೯ 7೦೬೮11೩1 ೦೦೫೯1001108 ೦೦॥!16 

86 ೯೮೩15೮6 ೩೧6 (618 6556011೩ 07೦೪7೧ 50 05ಟ664''--ಎಲ್ಲ ಮನು 

ಷ್ಯರೂ ಸರಿಸಮವೆನ್ನುವ ಬದಲು ಈ ಮಾತು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು 

ಸಮಾನ ಮೂಲ್ಯದವರೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳೆಬಹುದು. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ 

ಸುಪ್ತ ಸಂಭಾವ್ಯಶಕ್ತಿ ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ್ಸ್ಟೂ ತಮ್ಮ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ವಿಕಾಸ 

ವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗೆರಲ್ಹ ಹರ್ಡ ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ದಾರ್ಶನಿಕರು 

(ಬ್ರಾಹ್ಮಣ) ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು (ಕ್ಷತ್ರಿಯ) ತಂತ್ರಜ್ಞರು (ವೈಶ್ಯ) ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕರು 

(ಶೂದ್ರ) ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾನೆ. ""778656 10೯ ೮1೩55೮೦5 ೩೯೮ 616108- 

151160 1 ಟ217315181:೩116 ೧5708010810೩1 ೦೧೩॥೩೦೮1151೦5 17%॥1008 

501£ (677 10 (361೯ 7೩111೦೮1೩೯ 0070೦5೮, 100010 ೩೧೮ 01೩೦೮? 

ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳೂ ತಮಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮನೋಧರ್ಮದ ತಪ್ಪ ದೆ ಕಂಡು 

ಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಒಡೆದೆದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವರವರ 

ವಶಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಕಾರ್ಯಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಯೋಗ್ಯರನ್ಮಾಗಿ 

ಮಾಡುವುವು.” 

ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಲೇಖಕ ಪಿ. ಡಿ. ಒಸ್ಬೆನಸ್ವಿ 

(2. ]). ೦೬೩06851) ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ : ""ಓ11 (76 77೦5( 

೯1111೩72! 2611೦65 ೦8 11560೯7 ೪೫1೭7೦0! 6೩೮೮01೦೫ 1೫7೮೦೯೮ 0೦೯1೦೮65 

102 ೫77100 (126 5001೩1 ೦೯೮೮೯ ೩001೦೩೦೫೮6 (135 ೦೩೩೭೮ 575ಓಂಗಾ' ದ 

ಯಾವ ಅಪವಾದವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಉಜ್ವಲ ಯುಗಗಳು ವರ್ಣ 

ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯ ಸಮಾಜಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರಿಹೋಗುವ ಕಾಲಖಂಡಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಆತ ಇನ್ನೂ 

ಮುಂದರಿದ: ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ""11716(86£ 76೦೧016 ೪1150 1 ೦: 2೦॥ 



೪೬ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

77116!116£ (157 7೮೧೦8೧15೮6 1 ೦೯ 7೦ಓ (1767 ೩೯೮ 61೪:666. 1೧7೭0 10೫ 

೦೩೨515. 310 00/77೩0 168151೩೭100, 7೦ 01110೧50/010೩1 171110೩0165 ೧೦ 

7560600 50167065 ೩೧೮ 2೦ 1080735 ೦ (೦17೦೯ ೧೩೫0 ೩೦1150 (015 1೩೧೭. 

೧೮ 112೮ ೧೧೯17೩! 10001001೧8 ೩೧೧೮ 06619610೦01೧0€ ೦8 (೧೮ 70೧೩೫೧ 

5೧೦1೮165 ೩೫೯೮ ೦551016 ೦೫17 18 10715 1೩೦ 15 7೮೦೦0 715೮6 ೩೧6 ೩೦:೮೮ 

೦8''--“ಅಂದರೆ ಜನತೆ, ಬಯಸಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಗುರುತಿಸಲಿ ಬಿಡಲ್ಕಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣ 

ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಎಂಗಡಿಸಲ್ಬ ಟ್ಟಿ ರುತ್ತದೆ... ಯಾವ ಮಾನವೀಯ ಕಾನೂನೂ ಯಾವ ತತ 

ಜ್ಞಾನದ ಜ& ಜೂ ವ ಕ್ಛ ತಕ ಎಜ ನ ನಗಳೂ ಎಂಥ ಭಯೆ ೋತ್ಪಾ ದಕ ವ್ಯ ವಸ್ತೆ 

ಗಳೂ ಈ ಸತ್ಯಸಂಗತಿಯನ್ನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳಿಯರಾರವು. ಮತ್ತು ಈ ಸಚ ನು 

ಗುರುತಿಸಿ ಸಿ ಅದತ್ಥಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೇನೇ ಮಾನವೀಯ ಸಮಾಜಗಳ ಸ 
ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸಮಸ್ಥಿ ತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಕಾಸ ಶ ಕ್ಯವಾಗುವವು. ತ 

ಮಾನವರಲ್ಲಿಯೇ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗಗಳು 
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಗಳೂ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳೂ ಅರ್ಥ ಜೀವಿಗಳೂ ಇವೆಲ್ಲ 

ವನ್ಸೂ ಮೀರಿದ ಪರಮಾರ್ಥ ಜಲ ನಾಲ್ಕು ಮಾದರಿಯ ಜನ ಜಗತ್ತಿ 
ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದುವೇ ಸನಾತನವಾದ ಚಃ: ತತುರ್ವಣನ್ಯ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಈ ಸಹಜ ಕರ್ಮದ ಸಾ ಪ ಭಾವಿಕ ವರ್ಣಗಳ ಎಕಾಸಕ್ಟ್ರೂ ಮಾರಕವಾದದ್ದು ಜನ್ಮಜಾತ 
ವಾದ ಕುಲ ಪರಂಪರೆಯ, ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ, ಸಾಂಪ 

ಓ. 

(ಬ್ 

ಜಾ ದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭವಿಲ್ಲದಿದ್ದ ರೂ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೆ ಭದ್ರ ವಾಗಿ ಅಂಟಿ 
ಕೊಂಡ ಸಾವಿರಾರು ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದತೆ ಹಬ್ಬಿನಿಂತ ಜ ಜಾತಿಭೇದಾವಸ್ಸೆ ! ವ್ಯಕಿ 

ಇ ಜಾಮಿ ಗು ಎಂಥ ಗುಣ ಶಕ್ತಿ ವ ಬಲ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳ ಜಿ ೇೀವಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ ಆತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 
ಆ 1 (ಇಸ! ಅಸ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೈಷಮ್ಯ ಯುಕ್ತ ವಾದ ಒಂದು ಜಾತಿಯವನಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬದುಕಿ 

ಕ್ಸ ್ಳ ಷಾ ಆ ಇರ ಸೃ ಇಲ್ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ, ದೈವಾಯ ತ್ತಂ ಕುಲೇ ಜನ್ಮ । ಮದಾಯತ್ತ ೦ತು ಪೌರುಷಂ ।? 
ಎಂದು ಗರ್ಜಿಸಿ ದೈವೇ ಅಹಾ ನವಿತ ದ ರ್ಳು ದೃವ್ಟ್ಯೇ ಅಹ್ವುನವಿತ್ತ ಕರ್ಣ ೯ನಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಜಂಜ ಜಡದಕ್ಲಿ ೨ ಕೃತ್ ೧. ೧೨೧.೫ ೦ & ಜಡಜೀವಿಗಳ ಕಥೆ. ಇಂತಹದೇ ಆಹ್ವಾನ ಡಾ. ಅಂ ನೇಡ್ಕರ ರು. ಕೊನೆಗೂ ಸಹಸ್ರಾರು ಹಾರ ತೌ ೯ವನ 

ಅಸ್ಪ ಶ್ಶೃ ರ 

ಟ್ಯ 
( 

ತೆ 

ಇಂಥ ಅವಸೆಗೆ ಜನ್ಯ ಅವರ ಸಮಾಜ ಹಿತಚಿಂತಕ ಚಿತ್ತವು ಮಮ್ಮಲ 
ಲ್ಲ ರ ಮರುಕ ಈ ಜಾತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಇವ ರನ್ನಲ್ಲ ಹೀಗೆ ದೂರಿ ದೂರವಿಟ್ಟು ಆ ಆತ್ಮಘಾತ ಮಾಡಿಕೊಳ ಕವ ಭಾರತೀಂ ಆ! ಕುರಿತು. "ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ'ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂಥ ಸ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಈ ಜಾತೀಯತೆ ನಮ್ಮ 



ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವ ವಿಚಾರೆಗಳು ೪೩ 

ಸಮಾಜ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದಂತೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 
ಚಚ್ಚಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಂಜುಹಬ್ಬಿ ನಾರತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೇರೆ ಆಯಿತು 
ನಾಳೆ ಕಾಶ್ಮೀರ_ಜಮ್ಮೂ ಬೇರೆ ಆಗಬಹುದು. ನಮೊ ಒಳಗಿಂದಲೇ ಕೆಳ ಜಾತಿಯವರು 

ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಮುಸ್ಲಿ ಮರಾದರು, ಕೈಸ್ತ ರಾದರು, ಬೇರೆ ಆದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ 

|/ಇರಾರು ಜಾತಿ ಉಪಜಾತಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಯಲ್ಲಿ 

ರೆ ಆಗಿಯೇ ಬಾಳುತ್ತವೆ ವೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ದೂರವಿಟ; ಶ್ರ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಡೆದೀತು? 

ತಹ ತುಂಬಿದ ಶರೀರದ ಯಾವ ಅವಯವವನ್ನು ಹೀಗೆ ೩7೧೭೭೩೬6 

ಮಾಡುತ್ತ ಹೋಗುವವು? ಕೊನೆಗೂ ಉಳಿಯುವ ಕಬಂಧ ಯಾವ ಪ ಪ್ರಯೋಜನಮ್ದ? 

ನಮ್ಮ ಜಯತೆ ಪ್ರಜುಪ್ರಭ ಮುತ್ತಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಅಖಂಡ ಏಕಾತ್ಮ ಸಮಾಜ 

ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಈ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಬಾಧಕ-ಮಾರಕವೆಂದು ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 

ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಸಾರುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಗುವಶ್ರುತಿ 

ಇದು. ಬ್ರಾಡಫೋರ್ಡ ಸ್ಮಿಥ (8೩6೦76 5111೧) ತನ್ನ "“7೦/೭£೩ ೦॥ 

1061೩” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ, 7೩0೦೯೩೦೫ 15 ₹೮೩11) 1710551016 

77111100 7೦17೩೯1507೧. ಸ3'೦ಟ ೦೩೫0೫೦೬ 1೩೪೮6 1್ರ 10೧ ೩ 10೮೯೮611೩೯) 

50೦೦161೫, 11೩7 15 7೦ (7೮೮ £೦ ೦೫೦೦56 ೩೧೮ £೦ 66196100 ವಿವ 

0 015 106119160೩1 73೮೯1 ನಮ್ಮ ದು ಅನುವಂಶಿಕ ಸಮಾಜ್ಕ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಸ್ಪ್ನ ಯಂ 

ಪ್ರೇರಣೆಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರ ಜಾ ವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಶಕ್ಯ. ಅನುವಂಶಿಕ 

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದು 1) `ಕಿದರೆ ಅಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ 

ಪೃಯಕ್ತಿ ಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆಯ್ದು ಕೊಂಡು ವಿಕಾಸಮಾಡಿಕೊಳ ಫಲು 

ಸ ತಂತ್ರ ನಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಜ್ರ 
ವೃಕಿ ಗತಿ ತೃ ವಿಕಾಸ ಸಿ-ವ್ಯಕ್ತಿತ್ತ 

ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಕಾಸಗಳ ಬಗೆಗೆ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏನು ? ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಲೇಖಕರು 

ವಿಶೇಷ ಆಳಕ್ಕೆ ತತ್ವಾನ್ವೇಷಣೆ ಸೆಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪಾತಳಿಯ 

ಮೇಲೆಯೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆಗೆ ಅಪುತತಃ ವಿಸಂಗತಿ 

ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು ಕಾಣಬರುವುದುಂಟು. ಅಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ತ ಸ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನೇ 

ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಸ್ಪ ಪೃವಾಗಿ ಪ್ರಯೋ ುಗಿಸುತ್ತ ಸಾಗಿಲ್ಲ. ಆವ್ಚ ರಿಂದ ಆ ಕುರಿತು 

ವಿವೇಚನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಶ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇತರ 

ಡ್ಡ ಷೆ ಅತ್ತ ತತ ೧೨೧೦ ಇ ಇ ೭೨) ಹ್ ನಿ ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮಾಜ 

ವಿಚಾರಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯಂತೆ ತತ್ತಜಿಜ್ಞಾ ಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಿಗ ಸಮಾಜ 

ಹಿಶಚಿಂತಕರಿಗಾಗಿ ವಿಚಾರ ಸಾ ಶ್ರ 
ದು ಇ ಗ 

ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಪ್ರಚಜೋದಕವಾಗುವಷ್ಟೇ ಪ್ರಬೋಧಕವಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು 
ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ 



೪೮ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಭಾರತೀಯ 
ಸಂಸ್ಕತಿ ಅಧ್ಯಾತ್ನ ಪಧಾನ. ಅವರ ವಿಚಾರ ಪ್ರಣಾಲಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಇಂಬು ಶ್ರ ಕಾನು ಕ್ಕ 
ಇಲ್ಲ.” ಈ ಮಾತಿನ ಆಘಾತವನ್ನು ಸಹಿಸಿಯೂ ಇದರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇ 

ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬಾಳಿನ ನೋಟ ದಾರಿ_-ಇವು ಯಾವವೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ 

ಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠರು 

ಮತ್ತು ಇತರೇ ಜನರು. ಜಾತಿ-ವರ್ಣ-ಕುಲ_ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದ್ಧವಾದ ನಮ್ಮ 

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಮಾಜದ ಘಟಕವಲ್ಲ. ಕುಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. “ತ್ಯಜೇತ್ 
ಏಕಂ ಕುಲಸ್ಯಾರ್ಥೇ'; ಕುಲಗಳಿಂದ ಜಾತಿ. ಜಾತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಸಮಾಜ. 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ, ಆತ್ಮಸ _ರೂಪ-ಮುಂತಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರ ಜಡ 

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆತ್ಮ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸುವ ವೃಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಆತ್ಮವೂ ಒಂದು ಸರ್ವ 
ಭೂತಸ್ಥ; ಚೈತನ್ಯದ ಅಂಶ. ಅದು ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನ_-ಅಲ್ಲಿಯೂ 
ಒಟ್ಟು "ಧೋರಣೆ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾ ರದ್ದು, ವಿಕಾಸದ್ದಲ್ಲ.._ ಜನನ_ಮರಣ ಕರ್ಮ 
ದ ಭವಚಕ್ರ ಸ” ಆತ ವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡುವದು ಹೇಗೆ ?_ 

ಎಂಬುದೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ ನಿತ್ಕ ಫಿ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ 

ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃಕ” ಗ ಶಬ್ದ ಇಂದಿನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಓದ 
ಸಿಗದು. “ವ್ಯಕ್ತಿ ' ಎಂದರೇನು? 1೧41೪140೩1 ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ 
ಪ್ರತ ತ್ಯಯ ನೇಯರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನ್ಬ ಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ೇೀವೆ. ಆದರೆ ಇವೆರಡೂ 
ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಲಾರವು. ರ ಡಿ ಎಂಟ ಪದದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ನ 
ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವ ತ್ತ್ವ ದ ಇಂಗಿತವಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಇನ್ನು 619166 ಮಾಷ 
ವಿಭಜಿಸಲು ಸ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅದು 1041915೩016 ಅದುವೇ 17611160೩1... ಈ 
ಅವಿಭಾಜ್ಯಸ್ವತ್ವದ ಅರ್ಥ ವ್ಯ ಕ್ವಿ'ಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ವಾದಷ್ಟೆ 
ಸತ್ವ. ವ್ಯಕ್ತ ವಾದುದನ್ನೆ ಲ್ಲ ಬ ಜಿಸಿ ನೋಡಿ ಸೈನ ಉಳಿಯುವ ಸ ಸತ್ತವಲ್ಲ. 
“ವ್ಯಕ್ತಿ' ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ 

ಇನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಬ ನನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೆಂದಾಗ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಣನೆಯೋ ? 
ಯಾರೊಬ್ಬ ರೂ ಪೂರ್ತಿ ನಮಃ ವ್ಯ ಕ್ರ ಕ್ಷರಾಗಿರುವರೇ? ಪ.ತಿಯೊ ಇಬ್ಬನೂ ಪ ರರಿಗಾಗಲಿ 
ತನ್ನ ತನಗೇ ಗಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಯೂ ಈ ದೃಷ್ಠಿ 
ಯಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತನೇ, ಪ್ರತಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯೂ ಬರ್ಫದ ಬಂಡೆಯಂತೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತ. ಖುಕ್ಚುದೆಲ್ಲ ಅವ್ಯಕ್ತ, ಅಜ್ಞಾತ 
ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ರಂಥದ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ 
ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ. 

ನಮ್ಮ ದರ್ಶ ಹ್ "ಆತ್ರ ತ್ಮವಿದೆ, ವ್ಯ ವಿದೆ, * 

್ಚ 
(| 
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ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಹೆಸರು ತುಂಬ 



ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವ ನಿಚಾರಗಳು ರ್ಳ 

ಎಂಬ ಮಹತ ಶ್ರದ ಭೇದವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತ ದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತ್ವದಲ್ಲಿ. 
ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಪದಗಳು ಕನ ಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಗೊಂದಲವೂ ಶಂ. 

ಬಾ. ಅವರು ಒಂದೇ ಪದವನ್ನು ಪ್ರ ಎವರಿ ಹಿಂದೆ ತಪ್ಪಿ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಲಾಗದೆ 

ಉಳಿದಿದೆ. 

ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ-ದರ್ಶನಗಳ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ವಿರೋಧಾಭಾಸವೆಂದರೆ, ಒಂದೆಡೆಗೆ 

ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿ (76507೩1) ಧರ್ಮ, ಸಾಂಘಿಕವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ 
ಸು” ಆತ್ಮತತ್ತ್ವ_ಕ್ಕೆ ತ್ವ್ವಕ್ಕೆ ಸ ಅನನ್ಯ ಮಹತ ಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ವೆ. ಹೀಗಿದ್ದ ರೂ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ 

ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ -ವ್ಯಕ್ತಿ ತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಾಸ ಗಳ ಕುರಿತ ವಿವೇ 

ಚನೆ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ನವೂ ಇಲ್ಲ. ಪೌರುಷ್ಕ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ 

ಇವುಗಳ ಉಲ್ಲೆ ೇಖ ಇವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನೆ ನಮ್ಮ ದಾರ್ಶನಿಕ ವಾಜ್ಮ ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ 

ಬರುತ್ತದೆ. "`ಮೋಗವಾಸಿಷ ಷ್ಕ”ದಂಥ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಯಾಸದ ಪ್ರ ಎನು ಇ 

ಬರೆದಂತಿದೆ. . ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಾಂಸ್ಕ ತ್ ವಿಕಾಸ ಇತಿ 

ಹಾಸದ ಪರಿಪಾಠ ಸ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಕುಲ ಜಾತಿ ಪಂಥ ಮಠ ಸಂಘ ಆಚಾರ. 

ಇವುಗಳಿಗೇ ಪಾಶಸ ಸ್ಯ್ರಪ್ರಾ ್ರ್ರಾಧಾನ್ಯವಿದೆಯೇ ಹೊರತ್ಕು ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಕಕ 

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಂ. ಬಾ. ಆವರ ಆ ಸರ್ವದೈವ 

ಸತ್ಯ. ಭಾರತೀಯ ಪರುಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆ_ವ್ಯಕ್ತಿ ತ್ರ ಕ್ಕೆ ಇಂಬಿಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜ ಕುಟುಂಬ ನಿಷ್ಕವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ. ವ್ಯಕ್ತಿ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರ ಪೃಜಾಪ ಪ್ರಭುತ್ವ ದ ಜೀವಾಳ. ವ್ಯಕ್ತಿ-ವಿಕಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಸಕಲ 

ಸಂ ಸ್ರಿ ವ್ ಉದ್ದೆ ೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ. ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಗುವದೇ 

ಸ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ “ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಲ್ಲ- ಕಡಿಮೆಯೆಂದರೆ ಜೀವಿ. 

ಪ್ರಾಣಿ; ಹೆಚ್ಚೆ ೦ದರೆ ಆತ್ರ ಹ; ವ್ಯಕ್ತಿತ್ತ ತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭದ ಮೂಲ್ಯ. ಆ ಸಂದರ್ಭವೇ 

ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಬ ಬಾ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಷ ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಡಿತ ಶಿಷ್ಟ್ಯೃ 

ನಾಶವಾದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಹತ ವಿಲ್ಲವಾದತೆ ಸ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಸೆ ಬೆಳೆದು ಜೀಬ್ 

ಕುಗ್ಗುತ ತ್ತದೆ. ತಾನು, ತನ್ನ ಹ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ವ್ಯ ಕ್ರ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅವ 

ಶ್ಯಕ "ಕಾವು ಕೊಡುತ್ತವೆ.” “ನಾನೇ ಅರಿವು, ಅರಿವೇ ನಾನು: ದ ಎಂಬ ಸ 

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ ಸೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.” ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಂ. ಬಾ. ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ 

ಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. . “ಆದರೆ ಕೇವಲ ತನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ ತಗಳನ್ನು ನೆನೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ 

ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾ ಪರ್ಥಿಗಳು,? ಎಸಿ? ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನವತಣೆ ಕ 

“ನಿಜವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೃತ್ತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಕ್ಷಾತೀತ.” ಇದು 

ತುಂಬ ಹುರಳುಳ್ಳ ಮಾತು. ಒಂದು ಪಕ್ಷ, ಪಂಥ ಹಿಡಿದು ಹಟದಿಂದ ಹೆಣಗಾಡಿ ಒಬ್ಬ 

ವ್ಯಕ್ತಿ ತ್ರ ಶಶಾಲಿಯಾಗಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷ ಅವತಾರಪುರುಷನಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆತ 

1; 

9% 



೫೦ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಹೊರತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಆತ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಸಮರ; 

ವಾಗಿ ಬಾಳಲಾರ. ಸಮಾಜದ ಬೆನ್ನೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಗುದಾಣಹಾಕಿ ಆಳಬಲ್ಲ ಬಂಟನೆ! 
ಹೊರತು ಆತ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಲ್ಲ. 

ನಿಭೂತಿಮತ್ವ ಒಂದು ಮನೋಗಂಡ 
ಅಂದರೆ ಮಹಿಮೆ, ಮಹಾತ್ಮ ) ಅಲೌಕಿಕ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ವಿಭೂತಿಮ ತ್ವ-.ಇವೆಲ್ಲವೂ 

ಒಂದು ಸಮಸ್ವಿ ತಿ(ಇ೦೫ಗ೩1) ಯ ಫಲವಲ್ಲ, ಅದೂ ಒಂದು ವಿಕೃತಿ.ಮನೋಗಂಡ 
ಗಗ, ಲಾರ್ಡ್ ಆಕ್ಟನ್ ಬೇರೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೂ 
ಸಲ್ಲುವದು.  ""ಓ1] 87೦೩೬ ೧7೩೫ ೩೯೮ ರಿ೩6'', ಇಲ್ಲಿ "0೩4 ಎಂಬುದನ್ನು 
ರೂಢಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.. ಸಾಧಾರಣ ಮಟ ಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊರ 
ತಾಗುವ. ಅದನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುವ ಬೇರ್ಪಾಟವೆ ಬ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ "ಉ.ಕ, 
“ಲೋಕೋತ್ತರಾಣಾಂ ಬೇತಾಂಸಿಕೋಹಿ ವಿರ್ಜಾತುಂ ಅರ್ಹತಿ ?_" ಎಂದು ಭವಭೂತಿ 
ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಪತ್ನಿ ಪರಿತ್ಯಾಗಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಿದ 
ಉದ್ಗಾರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಮನೊ ಈ "ಅಮಾನುಷ ತ್ರ್ರ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ! 

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಕಾಸವೆಂದರೇನು? ೧8೩೯೩೦೮೯ ಮತ್ತು ದಾಣಿ ಆ 
ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವದು ಈ ವಿಕಾಸದ ಗುರಿ? ಶಿಕ್ಷಣ ಜನ್ರ. ಆನ ಇವೆಲ್ಲವು 
ಗಳ ಉದ್ದೇಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುಪ್ತಶಕ್ತಿಗಳ ಗುಪ್ತ ಗುಣಗಳ ಅರಳುವಿಕೆಯೋ, ಯಾವು 
ದಾದರೂ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ದಿ ಷ್ಟ ವಾದ ಆದರ್ಶ ಚಾರಿತ್ರ,ದ ಪಡಿಯಚಿ ಕ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯ ಸತ್ತವನು  ಎರಕಹೊಯ್ಯುವದೋ ) ಬ್ರಿಟಿಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲದ ಅರ್ಯವಿನಯ ಮಾರ್ಗ ಕ್ಕ ಚಾರಿತ್ರ ತ್ರ್ಯ್ಯ ಸಂವರ್ಧನೆ ಶೀಲ ಶಿಲ್ಪ ಬ ಯಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧ ತಿ ಸಾಮಾ ್ರ್ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸನ ಕರ್ತನನ್ನ್ನ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಥ ಸತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದತಿ ಪಕ್ಷನಿಷ್ಠ ಕರ್ಮದ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷ ಮಾನವ ಯಂತ ತ್ರವನ್ನು, ಅಮೇರಿಕನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ರ ತಿ ನೋತ್ಪಾದಕ ತಂತ್ರ ತಜ್ಞ ಸ್ಮನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ ಆಥವಾ ವಾ ಜರ್ಮನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಭತಿ ಚಾಚಾನ ಯುದ್ಧ ಜೀವಿ ಯನ್ನು ರೂ ಪಿಸುವದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೆ ೇೀವೆ.| ಜರ್ಮನ್ ಬೀರಬಂಟನು ತೋಫಿನ ಗುಂಡಿನೊಳಗಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ದನೆಂಬ ನಾಣ್ಣು ಡಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಪರಾಭವದ ಮೊದಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎತ್ತು. “ಬ್ಲಿ ಪೌ (811/77), ಸಾ ಸಬ (5೧00), "ಜಿಂಗೋ* (11280), "ಬಾಸ್ ' (8069) ಇವೆ ಲ್ಪ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ್ಬತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕಾಸಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಶೀಲದ 

[ 

೧ 

ಡಯ್ಯವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯನ್ನ ನಿ ಅದರ ಸ್ವ ಹ 
ಲ ಗಿಡದಂತೆ, ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಆದ ಇರಾ ವಿಘಾತಕ. -ವಿರೋಧಕವಾಗದಂತೆ ಜಾಗ್ರ ತೆ ಆಧುನಿಕ ಮನೋವೆ ಜಾ ನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ತು ತತ 
ಭ್ರ ೧ ಪದ್ಧತಿ ಅಯ ತತ್ವವೂ 



ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ ಜೋಶಿಯನರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳು ೫೧ 

ತಂತ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. . ಈಗ ೦0೩೯೩೦೮೯ (ಶೀಲ)ಕ್ವಿಂತ ೧65೦೫೩1) (ವ 

ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಹಜಪೂರ್ಣತೆ. ಮೊಗ್ಗೆಯ ಪೂರ್ಣವಿಕಾ 2೭೬ [| ) 
ಆಸಿ [ಡಾ ಓಜ 

ಕ ಹ ದೆ 0 

ನಲ್ಲಿ. ಅಂಕುರದ ಪೂರ್ಣವಿಕಾಸ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ, 7೩೭೬೯೩! ಆ ಇಂಡ್ಯ 1 

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ... ಇದು ಆದರ್ಶ ಪೂರ್ಣತ್ವವಲ್ಲ. : ಜೀವಸೃಷ್ಠಿ ಯೇ 

ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣಕ್ಕೆ ವಿಕಾಸ ಬ ವ ಚಮತ್ನಾ ರ; ವ್ಯಕ್ತಿತ್ತ ಶೆ ವಿಕಾಸ. ಅದೇಕೆ 

ವಿಕಾಸವೆಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕದಾದ ಎಲ್ಲ ಸಜೀವ ॥ ಜಣ. 1 ಬಗ್ಗ ಅಥವಾ 

ಶಿಲ್ಪಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವ ನವ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಕಸಯುಗಾರಿಕೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಿಯೋ ಎಂಜಿನಿಯರನೋ ಲ ಚ ನೆಯ ಆದರ್ಶವನ್ನು ವಾಸ್ತವಕೆ 

ಇಳಿಸಿ ಸುಕಾರ ಮಾಡಲು ಹೆಣಗುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. 

ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣಕ್ಕೆ 

ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಾಸ, ಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆತ್ಮಶಿಲ್ಪ, ಸ ಯಂಭೂಸೃಷ್ಟಿ. 

ಅದು ಪರಿಷ್ಠಾರವಲ್ಲ, ಆವಿಷ್ಯಾರ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಸ್ವಯಂಪೂಣ 

ಶಿಶುವು ಶಿಶುವೆಂದು ಪೂರ್ಣ. ಪಶುವು ಪಶುವೆಂದು ಪೂರ್ಣ. ಪೂರ್ಣದಿಂದ 

ಪೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಬ್ ದೆ ಈ ವಿಕಾಸ್. “ಇದೂ ಪೂರ್ಣ, ಅದೂ ಪೂರ್ಣ.” 

ಇಂಥ ವ ಕೈತ್ವ ಕೈ ಹೆಣಗಾಟ ಬೇಡ. ತ್ತ್ವ ರೆ ತವಕ ಬೇಡ. ಅದೊಂದು ಕೃ 

ಪಾಕ. ಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಡಮೂಡಿ ಬರುತ್ತ ದೆ. ಕವಿವರ್ಯ ಬೇಂದ್ರೆ ಚ 

"«1(6೩ 1738165 (16 166೩1 ೩೫೮ 8೦108 ೫2೩65 16 8೦೩।'' (ಗೋಲ? 

ನಾಟಕ) ನ್ನು ೯೦೩1 ಆಗಿಸುವುದೇ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಾಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೆಯ ಗುರಿ 

ಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯಕ್ಷ. ಯಾ ಎವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷಜಸಾಮಾಜಿ ಕಸನಿ ವೇಶ. ಶ್ 

ಇ ಇ ದ್್ ಡಿಷ್ಟ ಜಾ 1_ಸ್ತ ತ 

ತತ್ತನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ 8 ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತನ್ನ ತಾನೇ ಅನು 

ಸರಿಸುವದು. ಇದುವೆ ೫೦೫-॥57೦%೦ 6120೩03105. 

ವ್ಯಕ್ತ ವಾಗಲು ಒಳಗೊಂದು ಸತ್ತ ಹುರುಳು ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರೇರಣೆ ಬೇಕು. 

“ಅಂತರಃ ಕೋಪಿ ಹೇತುಃ? ಅದಿಲ್ಲದೆ ತಾನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತ್ವಶಾಃ ಯೆಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳ 

ಚೀಕೆಂದು ಹೆಣಗುವದು, ಸೆಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರಡಿಯ ಚ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಕ. 

ಅದು ಹೊರಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಒಳಗೆ ಒಗ್ಗ ದ ಠೀವಿ! ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಈಜುವದು 

ವ್ಯಕ್ತಿ ಯ ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷ. ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿ ಯ ದಾರಿ. ಹಾಗೆ ಈಜಲು ಹೋ ಗಿ ಕೈಕಾಲು 

ಸ ಇಯುವದು ಬಿಡುವದು ಹುತಾತ್ಮನಾಗುವದು.ಇ :ದೇ ಮಹಾತ್ಮನಾಗುವ ತಂತ್ರವೆಂದು 

ಹಲವು ಮೋಹಾತ್ಮ| ರು ಹದ್ಯಾಸಂದತ್ತಿ ರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಬಗೆಗೆ ಶಂ.ಬಾ. ಡಸ್ ಬರೆ 

ಯುತ್ತಾರೆ : “ ತ್ರೆ ಕ್ರಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತ್ತ್ವ ಪಡೆಯುವ ಹ ಹುಚ್ಚು ಹಲವರಿಗೆ. ಅಯೆ ರೋಗ್ಯತೆ 

ಗಾಗಿ ತಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆಯೇ ' ಈ ಒದ್ಬಾಟ ಶುದ್ಧ ಡಂಭಾಚಾರ!” ವಿಕ್ಷಿಪ್ತತನ 

ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆ (60068£101ಟ) ಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳು 

ಎಷ್ಟು ಜನಎಿಲ್ಲ? ಕೈಲಾಸಂ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರ ಅಘೋರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ 

೮. 



೫೨ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಗೆಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ತಲೆಬೇನೆಯಾಗುವ ಮೂರ್ಪರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವರು ಕಳ್ಳು ಕುಡಿಯುವವರೇ ಹೊರತು ಕಂಚು ಕುಡಿಯಲಾರರು. 
ಶೇಕ್ಸಪಿಯರನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ತಿಕೆಯುಳ್ಳವರ ಮೂರು ಮಾದರಿ ಹೇಳಿದನು. “ಕೆಲವರು 

ದೊಡ್ಡವರಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡಸ್ತಿ ಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಹೇರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.” ಆದರೆ ಆ ಮಹಾಕವಿ ನಾಲ್ಕ 

ನೆಯ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮರೆತಂತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು 

ತಾವೇ ದೊಡ್ಡಸ್ಮಿಕೆಯುಳ್ಳವರೆಂದು ತಮ್ಮನ್ನೂ ಹೆರವರನ್ನೂ ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಹೆಣ 

ಗಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಲು ಯಾರ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುವರೋ 

ಅದುವೇ ಸಮಾಜ ಎಂದು ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶಂ. ಬಾ, ಒಂದೆಡೆಗೆ ಮಾಡಿದಾರೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮಾದರಿಯ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯ ಬೇಟೆಯಾಡುವವರ 

ಮರ್ಮ ಹೊರಗೆಡಹಿದಂತಿದೆ. ಇವರು ಸಮಾಜದ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದರೇನೇ 

ತಾವು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಗುವೆವೆಂದು ನಂಬಿ ಲೋಕಪ್ರಿಯರಾಗುವ ಹುಚ್ಚಿ ಗೆ ಲೋಕ 

ಜುದಾಭರಾಗೇ ಸಿ೫ಜುತ: ರೆ! ಇಂಥ “ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ "ನ ಗತಿ ಏನಂಬುದನ್ನು 

ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೊಯಿಂಗ ತನ್ನ 7೩:10 ಕವನದಲ್ಲಿ. ನಾಟ್ಯಮಯವಾಗಿ ಚಿತಿ ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. 
("ಕನ್ನಡ ಮಠದ ತಾಪ ದಿವಂಗತ ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರ “ಇಂಗ್ಲೀಷಗೀತ? 
ಗಳಲ್ಲಿಯ “ದೇಶ ಸೇವಕ' ಓದಿರಿ.) 

ನಿಕ್ಷಿಸ್ತರೂ ಅವಧೂತರೂ 
ಹೀಗೆ ಡಾಂಭಿಕ ವ ತ್ರೆ ತ್ತ್ವ ವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾರದವರು ತಮ್ಮ ಆತ ಸತ್ತ ಶ್ರದ ಅಳುಕಿಗೆ 

ಕುಗ್ಗಿ ಗೆ ತಾವೇ ಕಂಗೆಟ್ಟು! ಜಾಡಿ ಶ್ರ ದ್ಧ ಯನ್ನೇ ಕಾಸಾ, "ತಮ್ಮ ಜೀವನ 
ಸಂಗೀತದ ಶ್ರುತಿಯು ಜನೆ ಬ “ದುಕ್ಕ ವಿರಸ ಅಪ ಸ್ವ ರವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ವನ್ಫೆ 
ವೈರಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ಆಧುನಿಕಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಮುಂಜ ಪರಾ | 
ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಕನಸಿನ ಕೆರಳಿಕೆಯ ಉದಾಸ ಅಘೋರೀ ವೃತ್ತಿಯ ವಿಕಾರಗೆಟ್ಟ 
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ೫ ದೂಷಕರಾಗಿ ವಿದೂಪಕರಂತೆ ವಿಕ್ಫ ತಾಂಗ ವೇಷ ಎ ಇ 
ತಳಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕಾವ್ಯಕಲೆ ಗನ ವಾದನಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ 
ಪ್ರತಿಥಿಯಿದ್ದೂ “ಬಾಲೋನ್ಮತ್ತ, ಪಿಸಾಚವತ್ತಾ'ಗಿ ಈ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತವ್ಯಕ್ಕಿಗಳು ಚರಿಸುತ್ತಿರು ಖವಾಸ್ಯುರ್ಯ ತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಚಾ (ಬೀಟ್ನೆಕ್ಸ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪುರಾಣಕಾಲದ 
ದೂರ್ವಾಸ ಲ 

ಸ ಔ 
ಸ ಸ್ಕ ಬ್ರ ಜಿ ̀ಷ್ಯಶೃ ೦ಗ ಅವಧೂತರಂಥವರೆಲ್ಲ ಇದೇ *ಬೀ ಟ್ಟ ಕ್'ಗಳ 
1 ಬ್ದ ನ ಸ್ಪುಟ್ಟಕ ಬ ಲ್ಯೂನಿಕ್' ಗಳ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ “ಬೀಟಿ ರಗಳು 

6 ವೃಜ್ಞಾ ನಿಕ ಅತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಹು! ಟ್ಟು ತ್ರಿ ತ್ತಿರುವದು ು ಸೋಜಿಗ 
ಅದು ಶಂಬಾಜಿಯವರಂಥ ಮೂ ೂಲಗಾಮೀ ಸಮಾಜ ಸಮೀ ಭು ಪ ಪ್ರತ ಬು 
ಆ ನ ಹಾ ಹ್ವಾನ, 



ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳು ಚಿತಿ 

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೋಶಿಯವರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತೃದಕುರಿತು ಇನ್ನೊಂದು 

ವಿರೋಧಾಭಾಸಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೂ ಬ 
ದ್ನ 

ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. “ವ್ಯಕ್ತಿತ್ತ ್ರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ. ವಿಚಾರಗತಿಕಾರಕ. 

ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಿರೋಧಿ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಭೂ-ತತ್ವ. ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶತತ್ವ. ಅದು ಅನ್ನ 
ಮಯ. ಇದು ಕು] 8 . “ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ಲಿತೃಕೂ ಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಎಣ್ಣೆ ಸೀಗೆಯಂತೆ". 

ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವೆಂದು ಟವರು ಶ್ವ ಹಬ ಬಜದ ಪರಮಜ್ಜಾ ನಿಗಳ ಅಲಖ'` 

ನಿರಂಜನ ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಉದಾಶರಿಸುತ್ತಾ ರೆ. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತಿಕ ॥ ನಿಲುಮೆ. 

ಕೇವಲ ಜ್ ಎಜ್ಞಾ ನಮಯದ ಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ ನಿಂತುನೋಡಿದಾಗ ಹೊಳೆ 

ಯುವ ಅಂಶವಿದು. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಮಾಯಾ ವಿಚಾರವು ವ್ಯಕಿ ಕ್ರಿತ ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿ 

ಯೆಂದಾದರೆ ಅವಿಚಾರಿ ಇದ್ದಷ ಷ್ಟು ವ್ಯಕಿ ಕ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ತ್ತಶಾಲಿ ಎನ್ನ ಕೇಕುರು ತು. 'ಜಾರುದತ್ತ 

ನಿಗಿಂತ ಶಕಾರನೇ. ದುಷ್ಕಂತನಿಗಿಂತ ಮಾಢವ್ಯ ನೇ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತೃಶಾಲಿಯೆನಿಸ 

ಬಹುದು. ಅಡ್ಡಮುಠ್ಕಾಳತನ ಕೆಲವೊಂದು ವಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕ ಕೈ ಒಂದುವಿ ವಿಚತ್ರು ಬಣ್ಣವನ್ನು 

ಬಿರುಸನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. "1615೩ ೦೫೩೫೩೮೫1 --ಎನ್ನುವಾಗೆಲ್ಲ ಅಂಥ 

ಇಂಗಿತವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿತ್ತ ತ್ತವು ಶಂ. ಬಾ. ಅವರೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ತತ್ತ್ವನಿಷ್ಕೆಯಿಂದ 

ಪ್ರಾ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವದರ ಫಲಿತವಾಗಿದ್ದ ರೆ. ಆ ಸಾಧನೆಯೇ ಬುದ್ಧಿ 

115-4ವಾದ ವಿಚಾರಶೀಲವಾದ ಕ್ರಿ ಯೆ. ಅಂದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ತ್ರ ತ್ತ್ವ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ 

ಸೀಗೆಯ ತ 0 ಸಭಾವನ್ನು ಕ್ಪು ಸುವದು ಒಂದು ವೈಕಲ್ಪಿ ಕವಾದ ಅತಿ ವಾದವೆನ್ಸು 

ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ `ಈ ವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದ ಜಾ 

ಅಗತ ತ್ಯವಾಗುತ್ತ ದ 

ಕೊನೆಗೂ ಶಂ. ಬಾ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕತೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯ 

ಅಗತ್ಯ ಮಹತ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದಾ ರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರಾಮಯ 

ವಾದ ನಿಲುಮೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕಮೋಕ್ಷ(ವಿಮೋಚನೆೈ)ಯೇ ಪರಮ ಸಾಧ್ಯ. 

ವ್ಯಕ್ತಿ ಯ ಉದ್ಗ ಮ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿ 

ಸಿವೆ. ಆ ಸಮಾಜವೇ ಮಾನವನ ಪರಮ ದೈವತ..ಎಂಬುದೇ ಈೌತಿಯಡ ಪುರೋ 

ಗಾಮಿ, ಆತ್ಮಪ್ರತ್ಯ್ಯಯಮಯಿಯಾದ ಈತ ತಪೋವೃದ್ಧ ಜ್ಞಾ ನಿಯು ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯ 

ದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಸಂದೇಶ. 

ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಲು ಪ್ರ ಕ ಎತ್ತುವ ಈ 

ಸಾಧನಕೇರಿಯ ಯಕ್ಷಪುರುಷ ಜ್ ಸ ಸುಳಿ ಸೆಳವು ಸಂಭ್ರಮಗಳ ಸಾಕ್ಷಿ 

ಪುರುಷ ಕೊಡುವ ಎಚ ಕರಿಕೆ ಇದು : “ಆಯಾ ಕಾಲದ ಫ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ 

ಕೊಡದೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. 

ಆತ ಬದುಕಲಾರ. ಬದುಕಿದರೂ ಮೂರ್ಛಿತ. ನೆಲಹಿಡಿದು ಬಿದ್ದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವುದು. 



೫೪ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರ ದೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಶಂಬಾಜಿಯವರ ಸಂದೇಶ 

ಶಂ. ಬಾ. ಅವರು ಆಶಾವಾದಿ. ಈ ವೃದ್ಧ ವಿದಾ ಪ್ವಂಸರ ಏಕಮೇವ ಆಹಾ ಸ್ವನ 

11000, “ಎನ್ಲೇಳು ಕನ್ನಡಿಗ, ಅಸಂತೋಷವೇ ಏಳ್ಗೆ ಯ ಮೂಲ?”- 

ಎಂಬುದೆ ಈ ಆಹ್ವಾನ. ಇದು ಪು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಕಾಸ ಸಕ್ಕೆ 

ಆಹ್ವಾ ನ ಇದು ಬೌದ್ಧಿ ಕ ಅಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ. ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಳಕರೊತೆ ನಮ್ಮ 

ಕನ್ನದ ಕುಲಕ್ಕೆ ಶಂ. ಜಾ. ಅವರೂ “ಅಸಂತೋಷದ ಜನಕರು? ಎನ್ನ ಬಹುದು. ಆಜು 

ಎಲ್ಲ ತಾತ್ವಿಕ ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಉತ್ತೇ ಜಕ ತೇಜವಿದೆ. 
ಚುರುಕು, ಹರಿತವಿದೆ. . “ಭಾರತೀಯ ತರುಣರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 

ಅನುಗುಣವಾದ ನಡೆ ನುಡಿಗಳ ಮಾರ್ಪಾಟು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ ಭಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅವರು 
ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ”, , “ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯ "ಬೌದ್ಧಿ ಕ ವ್ಯಭಿ 
ಚಾರ', ಭೃ ೦ಗ ಸಸಾವ್ವಾಬೋ3್ ಹದ ಕ ಯೋಪಾತ್ರಾ -ವೃತ್ತಿ ತ್ರ ಆಗಬಾರದು. 
“ಏಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಿ ರುವ ನಾನಾ ಮುಖದ ಜೀವನವನ್ನು ಒಪ ಒಂದು ಶ್ರುತಿಗೆ 
ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಸತ್ಪ್ರ ವೃತ್ತಿಯ ಬಂಧನ ಅಗತ್ಯ” _ಎನು ತ್ತಾರೆ ರಿ ಶಂ. ಬಾ. ೫ ಪ್ರಾ 
ಅಗತ್ಯವನ್ನೂ ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವರ ನಾನಾ ರಃ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪಗಳ “ಆಂತರಿಕ-ಶ್ರು ತಿ'ಯಾಗಿ ಮಿ ಡಿಯುತ್ತದೆ. 

“ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜಗಳದು ಅಭೇದ ಸಂಬಂಧ, ಎರಡೂ ಅಪೂರ್ಣ, ಅಂತೆಯೇ 
ವಿಕಾಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ”. “ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆ.ಆತನ ಅರಿವು ಆಧಾರ, ಆ ಅರಿವಿಗೆ ಸಮಾಜ 
ಆಶ್ರಯ”. “ಮಾನವನ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಾಜ”. 

ಎಂದಿಗಿಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ರ ಕ ಗ ಹಿ 

ಡೆ ( 
(೭ ಟಿ ಒಪ. 

ಯಿಂದ ವ್ಯ ಶಿಯವರ ಈ ಕ ಎಲ್ಲ ಸ 'ಳ ಮನನಚಿಂತನ ಅಗ 
ವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ದ ಹ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ಖಚಿತವಾದ ತಾತ್ವಿಕ ಹಿನೆ 

ಗ ಯಿದೆ. ಪೂರ್ಣತೆ ಸ ಕಸ ದೇವತ ಶ್ರಗಳ ಕ ಕುರಿತು ಶಂ. ಬಾ. ಅವರು ಕಂಡು ಕಾಣಿಸುವ ದರ್ಶನದ ವಿಚಾರ ಈ ಈ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ ವಿಷಯ. 



ಹಾಲುಮತ ದರ್ಶನ 
(ಒಂದು ಲಘು ಪರಿಚಯ) 

ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ೫೪ ನೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಲನದ ಅಂಗವಾಗಿ 
ಒಂದು ಸಂಶೋಧನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೊಷ್ಮಿ ಯೂ ಜರ ರುಗಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 
ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾ ಿದ್ಯಾದಕರೊಬ್ಬರ ು ಕನ್ನಡದ ಕ್ಷೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವೆನ್ನ 
ದಾಡ್, (೫76೩1757181) ಸಂಶೋಧನೆ ವಿಶೇಷ ಜು ತಮ್ಮ ವಿಷಾ ಬ 

ನ್ನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯ ಎ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸಮ್ಮೆ ಸೀಲನಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಶಂ. 
ಬಾ. ಜೋಶಿ ಅವರು ಕೇಳುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆ ವಿದ್ವಾನ ನ್ಪ್ಪಾ ್ರಧ್ಯಾ ಸಕರು ಕಣ್ಮರೆ 
ಯಾದ ಕನ್ನಡವನ್ನೂ ಕನ್ನಡದ ನೆಲೆಯನ್ನೂ ಕಂನಾಡ ಕತೆಯನ್ನೂ ಮರಾಠಿಗರ 

ಮೂಲವನ್ನೂ ಶಿವರಹಸ್ಯವನ್ನೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಸ್ವ 'ರೂಪಪನೂ 

ಕೆಂಡುಹಿಡಿದು ಕಂನಡ-_ಕಂನುಡಿ_ಕಂದಮಿಳ ಜನಾಂಗಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸ್ ಸಯ 

ಹೊಸ ಕಿ ಕ್ಸಿತಿಜವನ್ನೆ ಸ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿ ಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ತೈ ಪೂಜ್ಯ ಶ ಶಂ. ಬಾ. ಅವರನ್ನು ಆಪ್ರಾ 

ಭಾಷಣಕಾರರು ಹೇಗೋ ಏಕೋ ಮನೆತೇಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. 

ಅಥವಾ ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಈ ಪ್ರಮೇಯಗಳ 

ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆ ಮಹನೀಯರ ವ್ಯಾಖೈಗೆ ಒಳಪಡು 

'ಪಂತೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲವೇನೋ! ಆದರೆ ದಿ. ದೇವಡು ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂದಂತೆ ಡಾ. 

ಜೋಶಿಯವರು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ""..15 ೦೧೪ ೪08108 ೮೪೦೫ 

₹16 1019೮೯೨1೭೫ 0೯೦8೮55೦೯5 5(೩ಓ೮ £061£: 107008 ೦8 !'' ದಿ. ಗೋವಿಂದ 

₹( 

ತ 

ಮ್ 
ಆಇ 

ಪೈಗಳು ಅಂದಂತೆ ""50 (೦೯ ೩5 1%800೦% 02೦ 50೩66 ೮156 (0೩೫ 7೦೦೯5 

1೩5 76 61೪66 666೧೮೦೯ 1010 (13೮ 6೩೯೭೬ ೩೧೦೮ ೧೧೦೪೫೧ 0೩5೩! ೦॥ 

11೩:೧೩೬೩೬.'' ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೌಲಿಕತೆಗೆ, ಮೂಲ 

ತತೆಗೆ ಸ ಮಿಗಿಲಾದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಅವರ ಪ್ರತಿ 

ಯೊಂದು ಕ ಕ್ರ ತಿಯಪ್ಬಿ ಇತರ ಸಂಶೋಧನ. ನ: (8೫ 656೩£೦% ಗ 

'ದೆರಡು ಡಾಕ್ಟ ರೇಟುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಬಲ್ಲ ಹೊಸ ಪ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ 

ನೀಡುವ ಚುರು ಸಿಕ್ಕದೆ ಇರಲಾರವು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. 

ಜೋಶಿಯವರು ಪಥ ಸ್ಪವರ್ತಕರು; ನವೋನವ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು 

ದ್ರ (11೩265 ೩ ೫6% ॥£1೩!) 

ಅಂಥ ಒಂದು ಪಥ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಗ್ರಂಥವು ಈ “ಹಾಲುಮತದರ್ಶನ?.- ಪ್ರತಿ 



ಜ| ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಹೊತ್ತ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲಶ್ರುತಿ.ಡಾ. ರಂ. ಶ್ರೀ. ಮುಗಳಿಯವರೆಂದಂತೆ “ಶ 

ಅವರ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಭಾವಗೀತದಂತೆ.” ಕು ಕೀಟ್ಸ ಶೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಟೀ. 

ಕಾವ್ಯಗುಣದ ಗುಟ್ಟು ಡಾ. ಜೋಶಿಯವರ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಡ್ಯ ಗದ್ಯಗ್ರಂಥ ೦ಂಥದಲ್ರಿಯೂ ಸಾಧಿ 

ಸಿದೆ. ಡು ೮೪೮೫8] ₹1(£- ೫1! ತ ಅವರು ಅಂಥ ವರಕವಿಯಂತೆಯೇ 

ತಮ್ಮ ಗಣಿಯ ಒಂದೊಂದು ದರಿಯನ್ನೂ ಸಮ್ಮ ದ್ಧ ಅದರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಏನೂ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಶಂ. ಬಾ. ಏನೂ “ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಾಲಕೃ ಷ್ಣನ 

ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ತುತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಶೋದೆ ವಿಶ್ವದರ್ಶನವನ್ನೇ ಮಾಡಿ 

ಕೊಂಡಂತೆ ಡಾ. ಜೋಶಿಯವರು ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಿ 

ಯಾಗಿ ಪ್ರಾಗೇತಿಹಾಸದ ಅಪಾರ ಬ್ರ ್ರಹ್ಮ್ಮಾಂಡವನ್ನೆ ೇ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 

ಈಗ ಗ್ರಂಥವೂ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ. 

ಕಾಲಿದಾಸನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ “ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ” ಶಂ. ಬಾ. ಅವರಿಗೆ 

ತಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕ-ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ದ ' ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞನಿಗೆ 

ಒಂದು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯ ಒಂದು:ಎಲುಬಿನ ಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಡಿಯ ದೇಹದ ಆಕೃತಿ- 

ವಿಕೃತಿ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ಗೋಚರವಾಗುವಂತೆಯೇ ಡಾ. ಜೋಶಿಯವರಿಗೆ 

” ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಮಗ್ರ ನೋಟವೇ ಆವಿಷ್ಠಾರಗೊಳ್ಳು ತ್ತದೆ, 

ಆಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. "ಗೂಡು *ಕಲ್' ಅಬ್ಬ' ಇಂಥ ಒಂದೊಂದು ಮಾತೂ 

ಒಂದೊಂದಕೆ ತೂತು--ಕನಕನಕಿಂಡಿ, ಅದರೊಳಗಿಂದ ಶಂ. ಬಾ. ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ 

ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ದ ಆದಿಜನಾಂಗದ ನಡೆವಳಿ-ನುಡಿವಳಿಗಳ ವಿರಾಟ”ರೂಪವು ನಿಚ ಕ್ರಳವಾಗಿ 

ಕಾಣುತ ತ್ತದೆ, 

ಈ ಗ್ರಂಥದ ಉಪಶೀರ್ಷೀಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ "ಶೈವ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಹಿನ್ನೈಲೆ? 

ಇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆರ್ಯ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಗಮದ ಸಮಾ 

ೋಚನೆ-ಎಂದೂ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ... ೫೩೪141೩೫ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ 

೫ ತ ಹೊಸ ೩॥೧೦೩೦% (ನಿಲುಕು). ಈ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ದೃಷ್ಟಿ. ಈ 

ನಿಲುಕಿನ ನಡೆ ಯಾವುದು ? 

ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಾಹನ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪದವಿನ್ಯಾಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ-ಅದರೆ 

ಪದ ಪ್ರಯೋಗ, ವಾಕ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡುತ್ತದೆ. ಶಂ. ಬಾ. ಸಂಶೋ 
ಧನೆಯ ನೋಟ.-ನಿಲುಕು ಈ ಪದ ವಿನ್ನಾಸದ ಹೆಜ್ಜೆಪಾಡಿನ ಸೂಕ್ಷ ಪದರು ಪ 5. | 

ಅನ್ವೇಷಣೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪರಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಿಂದಿನ 

ಕೆಲನೊಂದು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು, ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 
ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಕೊಡುವುದು ಸ ಸೂಕ್ತ. 

ಶಂ. ಬಾ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸೂತ್ರಗಳು 
ಸಂಸದ್ ಇನವುದ 6 ೧. ಶಬ್ದಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದ ಕೆಲ 



ಇಲುಮತೆ ದರ್ಶನ ೫೭ 

ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಲ್ಲಟದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಭಿನ್ನ 
ಉಚ್ಚಾ ರ, ಭಿನ್ನ ಭಾಷಿಕರ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಿ ದಂತೆ ಇಬ್ಬ ರ ಉಚ್ಚಾ ರದ 

ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುವದ. ಅನಿವಾರ್ಯ. ("ನಾಡು? 
_ ಇದರ "ನಡ' ಎಂಬ ಮಾರ್ಪಾಃ ಟಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ಉಚ್ಚಾರ ಪದ್ಧ ತಿಯ ಜನಗಳ ಸಂಪರ್ಕ 
ಕಾರಣವಾಗಿರಬೇಕು. ) 

ಡಿ ತಮ್ಮ ನಾಡು-ನುಡಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅಸ್ಮಿತಾಭಾವನೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರ 

ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ ಎಕ್ಫ ತಿ ಹೆಚ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ ತ್ತದೆ. 

೩. ರೂಪ ಪಲ್ಲಟ, 1 2 ಹ ಎರಡೂ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ನಿಷ್ಕಾರಣ 

ವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಲಾರವು. (ಆದರೆ, ಆ ಕಾರಣ ಕೇವಲ ಅನ್ಯ ಜನ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇರ 

ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರೂಪ ಪಲ್ಲಟಕ್ಕೆ_ಉಚ್ಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಘಾತ ಸ್ವರ. ವ್ಯಂಜನ ಸಂಯೋಗ 

ದಲ್ಲಿಯ ಸ್ವರಭಾರವೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ' ಉಚ್ಛಾ ರ-ರೂಪಭೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸಾಮಾನ್ಯ ೩೧6 ಮತ್ತು 1೩: ಇವು ೫೧61೩04 ಮತ್ತು 70507೩8 ಆಗಿ 

ಮಾರ್ಪಡುವಂತೆಯೇ "ನಾಡು *ಕಂ'ದೊಂದಿಗೆ "ನಡ)ವಾಗಿರಬೇಕು.) ಇಂಥ 

ಮಾರ್ಪಾಟದಲ್ಲಿ “ಅಸಿ ಒತೆಯು ಕಡಿಮೆ” ಆಗುವ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅವಶ್ಯವೇ? 

ಬ ವೈಯಾಕರಣಿಗಳು ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಪ್ರಾಕೃತ, ದೇಶ್ಶ್ವ 

ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ದೇಶ್ಯ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಭಾಷೆ 

ಯೆಂದು ಬಯಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ್ಕ ಪ ಪ್ರಾಕೃತಗಳು ಬಳಿಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಭಾಷೆ 

ಗಳು ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ. 

(ದೇಶ್ಯ ವೆಂದರೆ ತದ್ದೇಶೀಯ; ಆ ನೆಲದ ಜನದ ನುಡಿ. ಅದು ಅನ್ಯದೆ ಶ್ಯವೂ 

ಇರಬಹುದು. ಬಾಯ್ಬ್ಸು ಡಿಯು ಸಂಕರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಕ ಕೃತ್ಸಪ್ಪಾ ್ರಕ್-ಕೈತ, ಸಂಸ್ಕೃತವು 

“ಕೆಟ್ಟು” “ಕೆಡಿಸಿ” ಅದರ ಸೂ ಹಿಂದಿನ ಚ ಭಾಷಾಸ ನ ನಿಂತದ್ದು. 

೫... ಆರ್ಯಾವರ್ತದ ದಕ್ಷಿಣದ ಗಡಿ ನರ್ಮದೇ(ವಿಂಧ್ಯ)-ಮನುಸ್ಮೃೃತಿ ಕ್ಷಿ 

ಗಳಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ತಜ್ಞ ಜನ್ಯ ಜ್ ನರ್ಮದೆಯ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ 

ಬಂದು ಬೇರೂರುವ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಜನವು ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೊಲ್ಲು ಯಾತ್ರದು ? 

(ದಕ್ಷಿಣಾಪಥ “ಅಯಜ್ಞೇಯರ” ಭೂಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಯವರ್ಗದ ಭಾಷೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಜನಬಳಿಕೆಯ ಮಾತು ಆಗರಾರದ. ) 

ಸಂಸ್ಕತ ತ ಜನ್ನಭಾಷೆ ನರ್ಮದೆಯಿಂದ ಗೋದೆಯವರೆಗೆ ಫ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳು ವವರೆಗೆ 
"್ರ 

ಅ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಆ ದೇಶಿಯು ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ ಡೇಶೀಯು 

ರಾರು? ಅಥವಾ ಅದು ನಿರ್ಮಾನುಷ ಪ್ರದೇಶವಿತ್ತೋ? 

(ಆದರೆ, ಈ ದಂಡಕ-ಅರಣ್ಯ ಗೊಂಡ-ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಸಿತ್ತೆಂಬ ಟಿ 

ವೇಶವು“ ̀ ಜನ”ಸ್ಥಾ ನವೆಂದು ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು! ಅಂದಾಗ, ಆ ಜನರ ನುಡಿ ಯಾವುದು? 
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೬, ನುಡಿಯ ಉನ್ನತ ಅಥವಾ ಅವನತ ಸ್ಥಿತಿಯು ಆ ಕಾಲದ ಆಯಾ ನಾಡಿ 
ಗರ ಅವಸ್ಪೆಯ ಸೂಚಕ. (ನೃಪತುಂಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕನ್ನಡ “ಜಗತ್ವಧು” 
ಎಂದೆಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು [ “ಪಳಗನ್ನಡಮಂ ಪೊಲಗೆಡಿಸಿದರ್? ಇದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ “ಕನ್ನ 
ಡಂಗಳೊಳ್ ದೋಸಂ ಎನಿತೆಂದು ವಾಸುಕಿಯುಂ ಅರಿಯಲಾರ”_-ಅಂದಾಗ ದೋಷಗಳ 
ಮಾತು ಎಂತಿರಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳುಂಟಾಗಿದ್ದ ವು_ಪಳಗನ್ನಡ 
ಪೊಲಗೆಟ್ಟು ! ಎಂದಾಯಿತು.) 

ಕ ಯಾವುದೊಂದು ಭಾಷೆಯ ಸ್ಥ ಲನಾಮಗಳಿಂದ ಆ ಹೆಸರುಗಳು ಮೊದಲು 
ಯಾರಿಂದ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದವು? ಅವರು ಯಾವ ಭಾಷಿಕಜನ? ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯ 
ಬಲ್ಲುದು. (ಅಂಥ ಅನೇಕ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಂನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳ ಸೊಲ್ಲಿನ ಮೂಲ 
ಸಾಮ್ಯವಿರುವದುಂಟು. ಆದರೆ, ಗೋದಾ_ನರ್ಮದಾ ಪ್ರದೇಶದ ತನಕ ತಮಿಳರು 
[ಭಾರತದ ಅತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಿಂದ] ದಾಳಿಮಾಡಿ ಬಂದು ನೆಲಸಿಹೋದ ಯಾವ ಐತಿ 
ಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪಿ. ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯಂಗಾರ, ಡಾ. ಕೃಷ್ಣ 
ಸಾ ಸಮಿ, ಪ್ರಾ. ದೀಕ್ಷಿತರ್ ಅವರ ತಮಿಳರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ. ಗಂಗವಾಡಿ, ಬಾದಾಮಿಯ 
ವರೆಗೂ ತಮಿಳರು ಬಂದ ಉಲ್ಲೆ ೀಖ ಉಂಟು, ಹಾಗೆಯೇ ಪೈಠಣದಿಂದ ಆಳಿದ 
ಸಾತವಾಹನರು ಆಂಧ್ರ-ಆಂಧ್ರಭೃತ್ಯರೆಂಬ ವಾದವೂ ಯಥಾರ್ಥವಲ್ಲ. ಅವರು 
ಕುಂತಲ ಸಾತಕರ್ಣಿಗಳು. ಅವರ ಮದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರರೆಂಬ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 
ಡಾ. ಸುಖರಣಕರ, ಸೈಂಧವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ರಾಖಲ ರಾಸ ಬಾ ನರ್ಜಿ 
ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ತ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳ ವರೆಗೂ ಈ ಸಾತವಾಹನ ಸಾತಕರ್ಣಿಗಳು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಸು ಮನೆತನವೆನ್ನು ತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ, ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಉತ್ತರದ ದ್ರ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಪ್ರಾ ಪ್ರದೇಶವೆಲ್ಲ “ಕನ್ನಡಮೆನಿಪ್ಪ ಜನರ ಮೂಲಪುರುಷರದೇ ವಸತಿ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಅನುಮಾನಿತ ಸತ್ಯ. ಆ ಸ್ಥ ಲನಾಮಗಳು ಅಂದಿನ ಕಂನುಡಿ ಯವೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಸ್ಪ ಷ್ಟ. “ಕೃಣ್ಣ ಸಂತೋ ವಿಶ್ವಂ ಆರ್ಯಂ” ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬಲು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಮುಕಾಬಿಲೆ (೮0೫೯088೩100) ಕಂನಡ ಜನರದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. 

೮. ವಿಜಿಗೀಘು ವರ್ಚಸ್ವಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಸ ಸೋತ, ಶರಣು ಬಂದ, ಜನರ ಭಾಷೆ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮ 
ಇ 

ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. (ಅದರಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ- ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಂನ 
ಬುನಾದಿಯಂತೆ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ “ಕರ್ನಾಟ ರಾಕ್ಷಸರು” ಕಾಣಿಸ 24 ೇೀವ 

ಸ ಚ ಕ್ಷಸರು ಕಾಣಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರೆ... ದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು- ತಮಿಳು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸಲ್ಲುವವು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಬಹಿಷ್ಕೃತ, ೧೬ನೆಯ ಶತಮಾನದಲಿಯೂ [ಇಷ್ಟ ಅರ್ವಾಚೀನವಾಗಿ !] ಪೂಜಾಸಾನದಲಿ ಅದೂ ದ ಷವ; 
ನದಲ್ಲಿ, ಳೂ ಒಂದು ವೈಷ್ಣ ವ 

ಡದ ಕುರಿತು ತಿರಸ್ಕಾರ ಬೇರೂರಿ ಬಂದಿದೆ. 

ಸಂಪ್ರ 
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ದಾಯದಲ್ಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಜತೆಗೆ ದಾಸರ ಪದ್ಯಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾ ನವಿದ್ದಿಲ್ಲ! 

ಕಂನಡ ಅಪವಿತ್ರ !) | 

೯, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಇದುರಿಸಿದ, ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿಯಿಂದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ 

ಯಾವ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದು. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 
ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೆರೆತುಕೊಂಡುದುಂಟು. ಆದರೆ, ತಮಿಳು ತನ್ನ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ 

ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳೂ ತಮಿಳು ಸೊಲ್ಲಿನ ರೂಪ ತಾಳದೆ ಗತಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಹೀಗಾಗಿ, ಮೂಲ ತಮಿಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ದುಸ್ತರ. ಆದರೆ 

ಕಂನಡ ಹಾಗೂ “ಕಮ್ಮನಾಡು” (ಆಂಧ್ರ) ಮೂಲಿಗರು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮೀ 

ಯತೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾ ್ವಗತಿಸಿರಬೇಕು. (ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಆರ್ಯರ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಬಲಿಯಾದರೂ). ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಂನಡ, ತೆಲುಗುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಪ್ರಾಶನ್ನು 

ಹೆಚ್ಚು. (ತೆಲುಗು ಇನ್ನೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಚುರ !) 

| ೧೦. ಕಂದಿಮಿಳ ಸೊಲ್ಲಿನ ಜನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯರಿಗಿಂಶ ಮೊದಲು ಉತ್ತರ 

ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆಲೆಸಿರಬೇಕು....-ಪಂಜಾಬ, ಸಿಂಧ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಚ 

ಸ್ವಿಯಾಗಿರಬೇಕು. (ಕೋಲ್. ಮುಂಡ, ಆಸ್ಟ್ರೋ-ಏಶಿಯಾಟಿಕ್ ಬಳಗದವರು ಕಂದ 

ಮಿಳರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನ |) 

ಹಟ್ಟಿ, ಬೀಡು, ಊರು, ಹಾಟ, ಹಾಳ, ಕಡ ಮುಂತಾದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆ 

ಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಲನಾಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲ_ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗವಾದ ಉತ್ತರ 

ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇಂದೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಂದರಲ್ಲಿಯೇ (ಮಧ್ಯ 

ಪ್ರದೇಶ) ನಾಲ್ಕೈದು «ಕನ್ನಡ? ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಗ್ರಾಮನಾಮಗಳುಂಟು! 

೧೧.  ಕಂದಮಿಳ ಜನರ ನೆಲೆ ಆರ್ಯಪೂರ್ವವೆನ್ನು ವುದು ಏಕೆ? (೩) ಕನ್ನಡಿ 

ಗರು ಅನಂತರ ಹೊರನಾಡುಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಹೋಗಿ, ಅಳ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇಂಥ 

ನಾಮಗಳನ್ನು ಉಳಿಯಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲ. (0) ನರ್ಮದಾ-ಗೋದಾ ಪರಿಸರ 

ದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾಡು, ಬೀಡು, ಹಟ್ಟಿ, ಊರು, ಕುಂಡ-ಗುಂಡ, ಕೊಂಡ- 

ಗೊಂಡ, ಕೊಪ್ಪ, ಕೊಳ ಎಂಬೀ ಬಗೆಯ ಹೆಸರುಗಳು ಇಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಗುಜರಾತ 

ವೆನಿಸುವ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬುನಾದಿಯಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲ್ಮೆಯ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೊಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಲನಾಮಗಳನ್ನು ಕಂದಮಿಳರು 

ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದುದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲ. 

೧೨. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲ ಶತಮಾನ ಸಂಸ್ಕೃತವು ದಕ್ಷಿಣಾಪಥ 

೧ 

ಆ 

ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ೯ ನೆಯ ಶತಮಾನದ ತನಕ-ಗೋದಾ 

ಪರಿಯ ಉತ್ತರ ಮೇರೆಗೆ ಇಳಿದ ಕಂನಡ್ಕ ಆ ಹಿಂದೆ ನರ್ಮದೆಯ ವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ 
ಜಾ 

`ಕೊಂಡಿತ್ನೆಂದು ಊಹಿಸಬೇಕು. (“ಜಗತ್ ವಧೂ? ಎಂದಾಗಲೆ ಈ ಭಾಷಾವಧುವು 
ಅದಿ 

ಆಗಲೆ ಹಳೆಯ ಮುತ್ತೈದೆಯಾಗಿದ್ದಳು; ಮದುಖಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಳು! ) 
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೧೩. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಹಮದನಗರ, ನಾಸೀಕ, ಖಾನದೇಶಗಳ ಸ್ಯ 

ಗೌಳಿಗಳು” ಕಾನಡೇ ಅಡ್ಡಹೆಸರಿನವರು ನಡೆವಳಿ-ನುಡಿವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂನಡ ಅಂಶಗಳನ, 

ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವರು. (ಡಾ. ವಿಕ್ಠರ ಡಿ'ಸೋಜಾರ ಪ್ರಬಂಧನ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗ. 
ಗ್ಯಾರಿುಟಿಯರುಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ.) ಗೋ.-ದಾ, ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ, ಗೋಪರಾಷ್ಠ 

"ಗೌಳೀರಾಜ' ಆಳಿದ ಸೀಮೆ_-ಈ ಧನಗರ(ದನಕಾರ)ರ ಖಾನದೇಶ (ಕಾನ್ಜರದೇಶ 

ಕಾನ್ಫರೇ ಕಣ್ಣರು.. ಅಂತೆಯೇ ಇದು ಕಂನಾಡು. 

ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊಂದಿ ವರ್ಣಾಡ (ವರಹಟ್ಟಿ) ನಾಗಪೂರ. ಅಲ್ಲಿ ಚಂದಾಭಂಡಾರ 
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂನಡ ಆಡುವ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ! ನಾಗಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುರುಂಬ-ಕೊರಬ 

ಹಳ್ಳಿಯ ಹಳಬ, ಕೋಲಕಾರ-ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ. 

(ಇದೇ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಗುಂಟ ಕೊಂಕಣಿ ಸೀಮೆಯು ಗೋಮಾಂತ। 
ಗೋರಾಷ್ಟ್ರದೇಶ-ಹೈಗನಾಡು; ಹೈಕಳುದನ. ತಲಕಾಡಿನಂತೆ ತಲೆಕಾಡು : ಒಂದ 
ಇದ್ದಿರಬೇಕು. : ಅದೇ ಮುಂದೆ ಮಾಥೇರಾನ್” ಆಯಿತು_-ಆರಿಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ 
ಮರಹಟ್ಟ-ರುೂಡಿಮಂಡಳವಾದಂತೆ.) 

೧೪. ಪಶುಪಾಲನ ವೃತ್ತಿ ಯ ದನಗಾಹಿ-ಕುರುಬ ಮನೆತನಗಳು ಆಯಾ 
ನಾಡಿನ ಬಹು ಪುರಾತನ ಮೂಲಿಗರು. 

೧೫. 77760 ರ್ಜೀ೫೩೧ (07606 ೦೦77೮5 1080 ೦೦೫೭೩೦೬ ೪10 ೩೫ ೫011111560 ೩೧೦೯1€170೩! ೦೫೮ 116 181881೩017 176 1೩೭೭೮೯ ೫0108 
೯೦95 £0 (76 ೫೩11. -ಡಾ. ಗ್ರಿಯರ್ಸನ್. ಹೇಗೆ? ಇ ವು೫7೩೧ 6೦೮6 
120॥ 56೩% 1! (16 ೩೦೭161೧೫೩1 1ಇ ೦೦೫7611606 £0೦ 05೮ 0೯೦೫೧೧7 21೬6೦೫8 10803 ೦" 1೩೦8೩8೮6 ೦1 & 500681೦೫ ೦1೪1115೩1೦೧. &5 86761೩೬1೦05 2೩55 0721೫೬60 (೧೮ 1೩8೦೮ ೩॥0[01೦೫1/7೩॥೮5 10 16 770661 ೩೫6 13 16 70೦655 76 ೦16 1೩7808೩8೮6 15 1080162], (ಇಲ್ಲಿ [1019111564 ಮತ್ತು ೩೦೫1£10೩1 ನಿಂದಾವ್ಯಂಜಕವಲ್ಲ.) ಬಿಹಾರದ ಗುಡುಗಾಡಿನ ಮಾಲ್ತೊ, ಕುರ ಇ 0೦ ಲ € ಇ ಇಲ್ಲಿ ದು ಆ ಜಾ ಬಜ | ಲ ] ಸ್ತಾನದಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಾಹೂಯೀ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ [ 

೧೬. ಮನೋಭಾವಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಪಶು-ಪಕ್ಷಿಗಳ ನಿಸರ್ಗ ಸಿದ ಸಾಧನ ಧ್ವನಿ_ಶಬ್ದ, ಆ ಮೂಲದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಭಾವಕ್ಕೆ ಬುದ್ದಿಯ ಸಂಯೆ ೋಜನೆಯಿಂದ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿವಿಧ ಭಾವಾನುಭವಗಳ ರಿಭಿವ್ಯಕ್ತ ಗೆ ಭಾಷೆ-ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣ ಶಬ್ದಸರಣಿ ಪಳಗಿಸಿಕೊಂಡ, ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ಬೇರೆ ದೂರ ನಿಂತು ಸಮ್ಮಗಾತ್ತ ನಾಗಿ, ಸ್ವಯಂಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿದ್ದ ರಿಂದ ಸಂಜ್ಞೆ -ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ಭಾಷೆಯನು ಓಕ | ಕೊಂಡ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಂಜ್ಞೆ ಸಂಕೇತಗಳು ಮೂಲತಃ ಪರಿಮಿತ 
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ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದೇ ಶಬ್ದಸಂಕೇತ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ 

ಅಗತ್ಯ ಉಂಟಾಗಿ ಭಾಷೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಖ್ಯಾತಗಳಿಂದ, ಧಾತುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ 

ಹೊಸ ಶಬ್ದರೂಪಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತ ವೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ವಾಚ್ಯ ಕ್ಕೆ ಸೂಃ ಸೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. 

ಪರಂಪರೆ, ಪ್ರಸಂಗ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಇತಿಹಾಸ್ಕ ಸಂದರ್ಭ ಆಯಾ ದೇಶೀಯ ಪರಿ 

ಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ “ಪದಾರ್ಥ” ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತ ಲ ಅಸ್ಪ ಷ್ಟವೂ ಆಗು 

ತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದಗಳು ॥£05411 ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಂತೆ. ಒಂದೊಂದರಿಂದಲೂ 

ಅದರ ಮೂಲ ಸಂದರ್ಭದ ಜೀವನದ ಅಂಶ, ಹರಳುಗಟ್ಟಿ ದಂತೆ. ಇವುಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ 

ಒಂದು ಚಿತ್ರಲಿಪಿಯ ವಾಚನ-ಹರಪ್ಪಾ -ಮಹೆಂಜೋದಾರೋ ಮುದ್ರೆಗಳ ಲಿಪಿಯಂತೆ. 

ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರು ಈ ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ 

ಈ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಯನ್ನು ಓದಿ ಅರಿತು ಅರುಹಬಲ್ಲರು. 

ಕೂಡು, ಗೂಡು (ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಕೋಣೆ) ಕುಡಿ-ಗುಡಿ, ಅಲ್ಲ, 

ಅಲ, ಹಾಲ, ಕಲ.-ಕಲ್ಪ-ಕಾಲ್-ಕಾಲಿಂದಿ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಛಾಯೆ ಪದರುಪದ 

ರಾಗಿ ಬಿಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕಂದಮಿಳ ಜನದ ಆದಿದೇವತೆಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಕಂ(ಜಲ) 

ತತ ಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವಂತೆ! ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ-ಅಲ್ಲ-ಯಲ್ಲ- ಜಲ್ಲ-ಜಲ್ಜ ಣ-ಕಲ್ಹಣ-ಮಲ್ಹಣ 

ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಕಂನುಡಿಯ ಮೂಲದ ಶಬ್ದದ ಪದ ಪಲ್ಲಟಣೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ತನಕವೂ 

ಅವರು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಂತಲದಿಂದ ಅವರೆ ಅರ್ಥಾನೆ ಸೀಷಣೆಗೆ ಕೂಂದಲು ಶಿವ 

ಪೂಜೆಯ ಕರೆಡಿ(ಡೆ) ಭಲೂಕ-ಕುಂತ-“ಭಲ್ಲೂಕ ಹಸ್ತರ್” ಭಲ್ಲೂಕ ಕರಡಿ ಅಥವಾ 

ಭಲ್ಲೆ ಬರ್ಚಿ ಈಟಿ (ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಲಾ "ಭಲ್ಲೂಕದಂಡ' ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿವನ ಪರ್ಯಾಯ 

ನಾಮ-“"ಭಲ್ಲಕ' (ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ "ಭಲಾ' ಒಳಿತು. ಆದರೆ, ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ "ಭಲತ' 

ಏನಾದರೊಂದು 5££೩೫66 !)-ಈ ಕವಲೊಡೆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಲಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸಂಚ 

ರಿಸುತ್ತದೆ_ಶಂ. ಬಾ. ಅವರ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಚಕ್ಷು! (ಆದರೆ, "ಭಲ್ಲೂಕದಂಡ ಹಸ್ತ ಕೈ ಸಿಕ್ಕ 

ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಪ್ರ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ "ಗುಡ್ಡಧ್ವಜ'ಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತಿಲ್ಲ 1) ಇವು ಕೆಲವು ಗರಿಗಳು, 

ಗಾಳಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಗೆ ಬೀಸಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ. ಇರಲಿ. 

ಈ ಬಗೆಯ ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಆಕೃತಿಗಳ ಚಿತ್ರವಾಚನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ. 

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಕಟ್ಟದಂತೆ; 

ಅಂತಸ್ತು ಮುಟ್ಟಿದಂತೆ. 

೧೭. ಮೊತ್ತಮೊದಲು ವಸ್ತು ವು-ಎಂದರೆ ಕೃತಿ. ಮೊದಲು ಆಚಾರ, ಬಳಿಕ 

ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ (ಚರ-ಧಾತುವಿನಿಂದಲೇ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ. ಚರ-ನಡೆ ಒಂದು 

ವಾಸ್ತವ ಕೃತಿ.) ಆಚಾರ-ಚರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಮುನ್ನಡೆ ಇಲ್ಲ. ಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ತಲೆದೋರು 

ತ್ತದೆ. ಕೃತಿಯಿಂದ ಅದರ ಅನು-ಭವ. ಅದರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರ, 

ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿಕಾಸ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ತಿರುವು ಮುರುವಾಗಿ ಭಾವಿಸ 

ಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಇತ್ನರ್ಥ ಅಶಕ್ಯ. ಮೊದಲು 



ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಯೋಚನೆ-ಯೋಜನೆ. ಬಳಿಕ ಯೋಜನಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ, ಇದು ಅರ್ವಾಚೀನ 

ಜೀವನ ಕ್ರಮ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಫಲ, ಆದರೆ ನಿಸರ್ಗ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. 

ಮಾನವ ಬೆಳೆದುದು ನಿಸರ್ಗ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಪೂರ್ಣ ಯುಗದಿಂದ ಲೋಕದ ಕ್ರಿಯೆ 

ಪ್ರಾರಂಭ-ಪತನದ ಪ್ರಳಯದ ಕಡೆಗೆ ಈ ತರ್ಕದುಷ್ಟ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಬುದ್ಧಿಗಳು 

ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವವು. ಈ ವಿಪರೀತ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು 

ಸ್ತನ ಭವ್ಯ 

ಜಲಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ವಿನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಬೃಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ?”- ಸಂಕೇತ. 
“ಹುಟ್ಟಿ ಕ್ವಿದಕೋಣೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು"“ಗಂಗೆಯ ಉಗಮಸ್ಕಾ ನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಂದು 
ಪವಿತ್ರ ಕಿ ಕು” ಕವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಕೇತ. ಹಾಗೆಯೇ “ಜಯಷಿಯ ಕುಲ 
ಚ್ ಮೂಲ ಪಡ ರದ 2 ಲೋಕೋಕ್ತಿ. ಇದು ಸ್ಪ ಷ್ಟರೂಪ ಜ್ಞಾ ನಕ್ಕೆ 
ಅಳಕುವ ಹ ದಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. 

೧೮. ತರ್ಕ ಶುದ್ಧ ವಿಚಾರಪ ಪದ್ಧತಿಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಅಸಂಭಾವ್ಯ ವು ವಾಸ್ತವ 
ವೆನಿಸಿ ಮುಗ್ರ ಭಕ್ತಿಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ; ಬಾಳನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡಹುತ್ತದೆ. (ಇದನ್ನು ಕ 
ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ತರ್ಕ ಶುದ್ಧ ವಿಚಾರಪದ್ಧ ತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿ ಪಿಸುವುದೇ 
ಡಾ. ಜೋಶಿಯವರ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ » ವಿತ್ಯೃ ಸಾಧನೆ.) 

೧೯. ವೇದಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಿಕರ ನಡೆವಳಿ- ನುಡಿವಳಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ವಾಗುವ 
ಜೀವನದ ರೀತಿಯು ಕುಡಿ- ಕುಟಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ “ಕುಟೀಚಕ? “ಉದೀಚಕ” ಆದಿ ಯತಿ 
ಗಳಿಂದ ಆಚ ಡಾಗುತ್ತಿದ್ದ) ಜನರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ_-ಆರ್ಯಪೂರ್ವ ಜೀವನ. ಅದು 
ದನಕಾರರ ಹಟಿ ಕ್ವಕಾರರ “ಹಾಲುಮತ”ದ ಜೀವನ. ಈ ಜನರನ್ಲಿಯೂ ಪಣಿಗಳು 
ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರದವರು. "ಪ್ರರ'ರು ಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋರಾಡುವವರು. 

೫ನ್ನು ಇದುರಿಸಿದವರು ಈ ಕುಡಿಯರೇ.ಗಿರಿಗವ್ದ ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿ ದ ವರು. 
ಪುರಂದರನಾದದ್ದು ಇವ: “ಪುರ' 'ಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿ, ಇವರು ಉಗ್ರ ರ್ಕು 

ಆಯ ರ್ಯರ. ದನಕರುಗಳನ್ನು ಗೂ ಕ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿ ಡುತ್ತಿ ದ್ದ ರು. ಇಸಾ 
ನ್ಫ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿ ಇಂದ್ರ “ಗೋತ. ತಿದ” ಮ ಆತ ಪರ್ವತಗಳ 
ಹ ಜನಾಂಗದ ಶತ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಯ 

ಈ ಮಹಾ£ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹ. ಎ ದಹನದ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಎಶಿಷ್ಟ | 
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೪1! ವೈದಿಕ ವಾಜ ಯದಲ್ಲಿ ಕಂದಮಿಳರ ಮಾತುಗಳು ನುಸುಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕ್ರೆಮಿ-“ಕೀಟ” “ಮಟಚಿ” (ಮಿಡಿತೆ) - ಇತ್ಯಾದಿ ಆರ್ಯೇತರ ಪಡಿಯಚ್ಚಿನ ಮಾತು ಗಳು ಯಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಇವು ಆ ಸಪ್ತ. ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆರ್ಯಾವರ್ತ ವೆಂಬ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ಸಯಿಕರಾಗಿದ್ದವರ ಸೊಲ್ಲು, ಅವರು ಕಂದಮಿಳ ವರ್ಗದವರು. 



ಹಾಲುಮತೆ ದರ್ಶನ ೬ತ್ಕಿ 

(ಆರ್ಯರೂ ಗೋಪಾಲಕರೇ “ಗೋ?ವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಜೀವಾಳದ 
ಪದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅವರ ಭಾಷೆ[ಸಂಸ್ಕೃತ]ಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳ, ಗೋತ್ರ, ಗೋಷ್ಠಿ, 

ಗೋಪುರ, ಗೋಚರ, ಗೋಧೂಳಿ,ಗೋಮೇಧ, ಗವಾಕ್ಷ, ಗವೇಕ್ಷಣೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಾತೃ 

(ಅಳದು ಕೊಡುವವಳು) ದುಹಿತ್ಛ (ಹಾಲು ಹಿಂಡುವವಳು) ಗೋಷ್ಟಾದ (ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ 

ಅಗಲಳತೆ) ಗೋದಾನ, ಗೋಧನಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ. . ಗೋವಿಂದ ಇತ್ಯಾದಿ 

ಇತ್ಯಾದಿ. ಇವುಗಳ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ರಿ ಬೇಡು ಗೋಮುಖ ಗೋಕರ್ಣ ಎಂಬ ಪಾತ್ರ 

ಭೇದಗಳೂ ಇದ್ದುವು. ಹಾಗೆಯೇ ಪಂಚಗವ್ಯ. ಆದರೆ, ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ತುಪ್ಪ 

ಮಾತ್ರ “ಆಜ್ಯ” ಅಜಾ-ಆಡಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು . ಮೂಲತಃ "ಘೃುತ' 

ಎಂದರೆ ಮೂಸಿದ್ದು » ಅರ್ಥಾತ್ ಕಂಪಿನದು ಎಂಬುದೇ ಅರ್ಥ ! ಇರಲಿ.) 

(ಗಂಗೋದಕ ತೀರ್ಥೊೋದಕ ಪವಿತ್ರ. ಅಂದರೆ “ಪವಿ”ಯಿಂದ ಕಾ 

ಹದು. ಪವಿ-ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರ-ಶಕ್ತಿ. ಪವಿಯೇ ಹವಿಸ್ಸು. ಯಜ್ಞ ಸ್ಯ್ರ 

ಆರ್ಯರು ಹವಿಸ್ಸಿನ ಆಹುತಿಕೊಟ್ಟು ವೈರಿಗಳ ಎರುದ್ಧ ಸಾ ಪ ಹಾಕಾರವನ್ನ ರ್ಪಿಸುತಿ 

ದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಲ. ಆದರೆ, ಅಯಾಜ್ಚಿಕ (ಜಲ) ಸಂಪ್ರ 

ದಾಯದ ಏತದ್ದೇಶೀಯರಿಗೆ (ಕಂದಮಿಳರಿಗೆ) ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುವ ಜಲವೇ 

ಪವಿ-ತ್ರ ! ಗಂಗೋದಕ ತೀರ್ಥೊೋದಕ ಪವಿತ್ರ !_ಎಂದ) ನನ್ನದೊಂದು ಊಹೆ.) 

ಗಿ; ವೈದಿಕ ಯುಗದ ಕೊನೆಕೊನೆಗೆ ಯಜ್ಜ್ಞ_ಯಜನದ ಬದಲು ಪೂ-ಜನಕ್ಕೆ 

ಪ್ರಾಶಸ್ತ ಬಂತು. ಇದರ ಉದ್ದೆ ೀಶ ಪದ್ಧತಿ ಬೇರೆ. ಯಜ್ಞ ಸಾಮಾಜಿಕ- ಸಾಮೂಹಿಕ. 

ಪೂಜನ ಧ್ಯಾನ ಜಪ ತಪ ಇತ್ಯಾದಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಏಕಾಂತಿಕ್.. ಉಪನಿಷತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಯಜ್ಞದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ-ಕುಗ್ಗಿತು. ಆಗ ಪೂಜಾರಾಧನೆ ("ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ 

ತೋಯಂ'-ಭಗವದ್ದಿ ತೈ ಅರ್ಪಿಸುವ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಚುರವಾಯಿತು--ಹಿಂದುಳಿದದ್ದು 

ಜ್ 
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ಮುಂದೆ ಬಂತು. ಯಜ್ಞ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪರ. ಈ ಪೂಜಾದಿಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ಪರ. ಈ ವಿಧಿ- 

ವಿಧಾನ ಕಂದಮಿಳರಿಂದ ಆರ್ಯರಾಗಿದ್ದ ವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಆ ತನಕ ಆರ್ಯ. 

ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಸಂಗಮ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಈ ಹೊಸಪದ್ಭತಿ ಶೂನ್ಯ 

ದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ, ಬಂದದಲ್ಲ; ಒಮ್ಮೆಲೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದದು ಅಲ್ಲ. 
್ಲ ೦ ವ್ರ ಎ ೧೨ 

(ಅರ್ಥಾತ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧ ಪಂಚನದ-ನರ್ಮದಾ ತೀರದತನಕವೂ ಆರ್ಯಾ 

ವರ್ತವೆಂಬುದು ಸ್ಥಾನಿಕ ಕಂದಮಿಳರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಬೆರೆತುಹೋದ ಸಂಮಿಶ್ರ 

ವಂಶಗಳ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು .. ಅಲ್ಲಿಯ ದೇಶ್ಯ ಭಾಷಿಕರ ಆರ್ಯಿೀಕರಣವಾಗಿತ್ತು. 

ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಪ್ರಚಲಿತ “ಆರ್ಷೇಯ”ವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಂಸ್ 4 ಕೃತ, ಸಂಸ್ಕಾರ 

ಗೊಂಡ ಭಾಷೆ ರೂಢವಾಗಿತ್ತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಡುಮಾತಿನ ಕ್ರಿಯೆ-ಃ 

6 *ಗಲು ಹ್ ಂಾಎರೆಗಳಿ  ೧ದಿದವು ಗಳಿಂದಾಗಿ “ಪ್ರಾಕೃತ”ಗಳು ಪ್ರಚಾರದ ಬಂದಿದ್ದವು.) 

ಫಿಪ ಎರುಗೆ ̀ದದಲ್ಲಿ “ಕುಲ?” ಶಬ್ದ "ಮನೆ' ಕುಟುಂಬ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಕ್ಪಿ 
೧೨ 

ಒಂದೇಬಾರಿ ಬಂದಿದೆ ! ಕಾಲಿದಾಸನಿಗೂ ಹಿಂದಿನ "ಭಾಸ'ನ ನಾಟಕ ಒಂದರಿ ಗುಡಿಗೆ 



“ದೇವಕುಲ' ಪೂಜಾರಿಗೆ "ದೇವಕುಲಿಕ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂದಿ 

ನಿಂದಲೋ "ಗುಡಿ'ಗೆ "ದೇಗುಲ' ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ' ಈ ಅರ್ಥದ ಈ ಹೆಸರು 

ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಾದದ್ದು ಯಾತರ ಸೂಚಕ? 

ಹಾಗೆಯೇ *“ಭಾಸ' ಕವಿಯೆ "ಭ್ಸೃ ಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬಂಗಾರ” ನ್ಸ್ನು ಕರೆಯು 

ತ್ತಾನೆ. ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಮೃ ಕ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ “ಕರ್ನಾ ೯ಟ ಕಲಹ” 

ಬಗೆಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. , ಶ. ೩೪ನೆಯ ಶತಮಾನಗಳ ಸುಮಾರಿಗೇ 

ಉಜ್ಜಯನೀ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಚ ಕಲಹ” ಪದಪ್ರಯೋಗದ ವ್ಯಂಗ್ಯಸ್ವಾರಸ್ಯ 

ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.ಎಂತ. (ಆದರೆ ಅದು ಈ ಕನ್ನಡ ಸ್ ತುಂಟರೂ ಜಗಳ 

ಗಂಟರೂ ಎಂದಲ್ಲ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಗರ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ (ಸಂತೆ-ಪೇಟೆಗೆ ಸುತ್ತಲಿನ 

ಹಳ್ಳಿ ಗಳಿಂದ ಗಾಡಿ ಹೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಗಿರಾಕಿಗಳ ಮುಂದೆ “ಹುಸಿ” ಜಗಳ 

ಸತ ದ್ವರೆಂದೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಿಗಳೇ ಆದರೂ ಪರಸ್ಪರ ವೈರಿಗಳು ಎಂಬಂತೆ 

ಕಲಹದ ಅರೆನಾಟಕ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ! ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೊದಲು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ 

ಎಂಬುದೇ ಈ ಕಲಹದ ಮತ್ತು ಪದಪ್ರಯೋಗದ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಎಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ.) 

ಆರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಂದಮಿಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಸಂಕರ (ಸಮನ್ವಯ) ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾಸನ 

ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶೂದ್ರಕನ “ಮೃಚ್ಛ ಚ್ಛಕಟಿಕ”ದಲ್ಲಿ (“ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕ”ವೂ ಭಾಸನ 

“ಚಾರುದತ್ತ” ನಾಟಕದ ಭಾಬ ವಿಸ ಸ್ತೃತ ಆವೃತ್ತಿ "ಯೆ |) ಅಭ್ಯಾಸ 

ವಾಗಬೇಕು. 

೨೩. ೯ನೆಯ ಶತಮಾನದತನಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು? ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು 
ಹೋಲುವ, ಕನ್ನಡಿಯದೇ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ತಮಿಳಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಮಾತುಗಳು 
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದರೂ ಮರ್ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತ ವೆ.ಜ್ಞಾ ನೇಶ್ವ ರೀ, ಏಕ 

ನಾಥೀ ಭಾಗವತಗಳಲ್ಲಿ; ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಮಹಾನುಭಾವಿ ವಾಜ್ಯ! ಯದಲ್ಲಿ, (ಏಕ 
ನಾಥರು ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಭಾಗವ ತದಲ್ಲಿ ತನ ವಸ್ತ್ರಾಪ 
ಹರಣ?” . ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಯು ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆಯ-_ತ ನ್ನ್ಪ್ಪಃ ತ್ನ್ನ 
ೀಶದ ಭಾ ಇ ಜ.1 ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಾಳೆ. ಒಬ್ಬಳ ಬಾಯಿ 
ಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಡ ತ್ರಿಪದಿ ಇದೆ [) ಆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಸ ರಾಟರು 

ನಿಕಟವಾಗಿದ್ದಿರದೇಕು. 

ತ್ರ 

ತ್ತ 

ಕಂದಮಿಳ ವರ್ಗದ ಅಂದಿನ ಸೊಲ್ಲಿನ ವಿಪುಲ ಹಾಗು ಏವಿಧ ಮೂಲಗಳ ಪದ 
ಗನ್ನು ಡಾ. ಸ ಬಾ. ಹೆಕ್ಕಿ ಹೆಕ್ಕಿ ಉದ ರಿಸಿದ್ದು ಸ್ಯ ಕೌತುಕಾಸ್ಪ ದ. ಹಕ್ಕಿ 
ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಹುಲ್ಲು, ಗರಿ, ತೆಂಗ್ಳು ಬಣ್ಣ ದ ಹಾಳ್ಕೆ ಸೆ ಏನೆಲ್ಲ “ಹಿಕ ತಂದು 
ಅಂಥ ಪು ಪುಟ್ಟ ಹಗುರಾದ ವಸು ನ್ಮಿಗಳಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಭದ್ರವಾದ ಕ ಅಚ ತು ಕ್ರ 
ಕಟ್ಟು ಆತ ಶಂ. ॥ ವರ ಟ್ಟ್ರಾದ ಹ 

ಬಾ. ಅವರು ಆ ಹೇರಳ ಶಬ್ದ ಸಂಗ ಗ್ರಹವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ _ “ಸವ ಕ್ಜ್ಞಾತಃ ಸಮ್ಯಕ್ಪ್ರಯುಕ್ತಃ' ಲ 
ಸ ಸ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ- ತಮ್ಮ ಅನುಮಾನಿತ 



ಹಾಲುಮತ ದರ್ಶನ ೬೫ 

ಸತ್ಯಗಳ ಭವ್ರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ! ಇದೇ ಅವರ 

ಸಾಮಥ್ಯ; ಕೆಲಸಲ ದೌರ್ಬಲ ್ ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲಸಲ ಅವರ ನಿಷ್ಕರ್ಷಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ 

ಒಂದೆರಡು ಪದಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ-17501801681-6೪166006- 

ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಇತರ 

ಪ್ರಾಜ್ಞ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಪದಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ, 

ಕನ್ನ ಡವ ದುರ್ದೈವವೆಂದರೆ ಧ್ರ ಹಾದಿಯಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟವರೆಷ್ಟು ? ೧೯೬೦ರಲ್ಲಿ 

“ಹಾಲುಮತದರ್ಶ ನ” ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾದ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವಾಳದ 

ವಿಚಾರಗಳು ಮುಂಚೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮರಾಠೀ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದುಹೋದವು. 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಮಿರಾಶ್ಕ, ಡಾ. ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆ ಪ್ರಭೃತಿಗಳು ಅವನ್ನು 

ಗಮನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ ಅಬದ್ಧ, ಅಪ್ರಬುದ್ಧ, ಮೂಲಲಿಕೆ ಕುಹಕ ಟೀಕೆ 

ಅಥವಾ ಘನಘೋರ ಉಪೇಕ್ಷೆ ! 

೨೪. ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿವಿಂಧ್ಯದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ-ದೊರೆಯುವ ಈ 

ಕಂದಮಿಳ ಭಾಷಾವಶೇಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ? ೧) ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂದಮಿಳರ ದಂಡ 

ಯಾತ್ರೆ ? ೨) ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಜನಪದಗಳ ಸ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಅನೊ ನ್ಯ ಭಾಷಿಕ 

ಪ್ರಭಾವ ? ೩) ಇಂದಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (ಗುಜರಾ ತ_ಲಾಟದೇಶ)ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ 

ಕನ್ನಡ ಸೊಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಮಾತಿನ ಜನ ವಾಸಿಸುತ್ತಿ ದ್ವಿರಬೇಕು ತ್ಯ ಬ 

ಭಾಷಿಕರೇ ಕಾವೇರಿಯವರೆಗೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಕನ್ನಡದ ನಡೆವಳಿ- 

ನುಡಿವಳಿಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಬಂದರು ?_-ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯದೇ 11 ಸಂಭಾವ್ಯ 

ಕಾರಣ. 

೨೫. ಪರಕೀಯರೆಂದು ಬಗೆದ ಇನ್ನೊ ದು ಜನರ ರೀತಿಯ ಸಾಮ್ಯ ಇಷ್ಟು 

ಆಳವಿರಲು ಸ ಸಾಧ್ಯವೇ ? ಅರ್ಥಾತ್ ಮರ್ದಾ, ಟಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜನ ಮೂಲತಃ 

ಒಂದೇ ಎಂಬುದೇ ಇದರಿಂದ ಸ ದಷ್ಟ, ಇದನ್ನ ಲ್ಸ ಶಂ. ಬಾ. 7771೭ ೩ 7761೭ ೦॥ 

668811- ವಿವರಗಳ ಭೂರಿ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಪ್ರಸ್ಮು ತಪಡಿಸಿದ್ದಾ ರೆ-ಅದೂ ಅತ್ಯಂತ 

ವಿನಯಪೂರ್ವಕ, ದಾಕಿ ಕ್ಲಿಣ್ಯಭಾವದಿಂದ. ನಾಗಪ್ಪ ಚರದಿಂದ ಹಳೇಬೀಡಿನವರೆಗೂ ಆಕ್ರಿ 

ಮಾತಿನ ಕನ್ನಡ ಗೋವಳರೂ, ಕನ್ನಡದ ಮರ್ದಾಟಿ ಃ ಗೋವಳರೂ, ಒಂದೇ ಕಾಲದ 

ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಭಾಷಿಕ ಕುಲದವರು. 

ಅಂದು ಗೋಪರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ್ನು (ಇಂದಿನ ನಾಸಿಕ -ಖಾನದೇಶಗಳ ತ! ಅಭೀರರು 

ಆಳಿದರು. ಈ ಅಹಿರ-ಗೌಳಿಗಳ ತಂಡ ತ ರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. 

(ಕದಂಬರ ಮಯೂರವರ್ಮ ಗೋಕರ್ಣ ತ್ರವು *ಆಧೀ ರೈಃ ವ್ಯಾ ಪ್ತಂ ದೃಷ್ಟಾ” 

ಅಲ್ಲಿ ಹವೀಕ ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣರನ್ನು ತಂದು ಹೈ ಕಡಲ ತೀರದ ಗೋಕರ್ಣ 

ಮಂಡಲ (ಗೋರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭೀರ ಹೆಸರು. "ಅಂಭೀರ' (ಮೀನುಗಾರ)ದಿಂದ 
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೬೬ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಬಂದಂತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಚಲ ಹೆಂಡ ಇಳಿಸುವ “ಈಡಿಗ” (ಇಡಾ-ನೀರು-ಕಳ್) 

ಇಲ್ಲಿ "ದೀವರ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಧೀವರ- ಅಂಬಿಗ ?) ನಾಮಧಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿ. “ನಾಮಧಾರಿ?” 

ಜನಾಂಗ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು. ಆದರೆ, ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದಲೂ ಇವರು ಹಾಲು-ಹೈನು 

ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. 
೨೬, ಕ್ರಿ. ಶ. ಮೂರನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಕನ್ನಾಡಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 

೧೨ 

ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅಶೋಕನ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ! ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದ * ಹಿನ್ನೆಡೆಯ 
ದ್ಯೋತಕ. ಪಾಲಿ-ಅರ್ಧಮಾಗಧಿ-ಕಂನುಡಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿ ಪ್ರ ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಶ 
ಭಾಷೆಗಳು ಊರ್ಜಿತ. ಕನ್ನಡದ ಹಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೈನ ವಾಗ ಸ ಜೈನರ 
ಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಅರ್ಧಮಾಗಧಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಮಾಪ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಜೈನಧರ್ಮ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯ. ಅದು ಉತ್ತರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಕಿ ಸ 1 
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ" ಅದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಆರ್ಯೀಕರಣ 
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. 

೨೭. ಮರಾಠೀ ಗ್ರಂಥರಚನೆ. ೧೨೧೩ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ಅದರ ' 
ಪ್ರಾಚೀನದಲ್ಲಿ ಆ ಸೀಮೆಯ ಭಾಷೆ ಆರಿಯ ಮಾತು ಆಗುವಮುಂಚಿ ಯಾವದಿತ್ತು ? 
ಊಹೆ |! “ಈ ಸ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುಂಚಿನ ಕಂನಾಡವರ ನಡೆವಳಿ-ನುಡಿವಳಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 
ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬ ಅದರ ವಾಸ್ತವ ಸ ರೂಪ ಪವನ್ನ್ನು ಕಾಣದೊರೆಯಲು ಶಕ್ಯ 
ವಿಲ್ಲ” -ಎಂದಿದ್ದಾ ರೆ, ಡಾ। ಜೋಶಿ, ಈ ಜ್ ಆಧಾರ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಥ ಸ್ಥೃ ಲನಾಮಗಳು 
ಮತ್ತು ದೇವತಾನಾಮಗಳು, ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿ-ಕಂದಾಚಾರ ಕುಲಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯ 
ರೂಪ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಘಾತ_ಪ ಪ್ರತ್ಯಾಘಾತಗಳನ್ನು ವೀರಿಯೂ 
ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಏಳು-ಬೀಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಳಗಿಂದಲೂ ಯುಗದಿಂದ 
ಯುಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿ ಉಳಿದು 
ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಈ ಮೂಲಗಳೇ ನಿಜ 
ವಾಗಿ ಸಹಾಯಕ. 

೨೮. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಆಳಿದ ಪ್ರದೇಶ “ಸಪ್ತಾರ್ಧ ಲಕ್ಷ ರಟ್ಟಪಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಡಿ- ಹಾಡಿ, ಪಟ್ಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪಶುಪಾಲಕ ಜನರು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ. ರಟ್ಟರೇ ರಾಷ್ಟ್ರಿಕ (ರಥಿಕರ0ಕ) ಅಂದರೆ ನಾಡವರು. ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗಕಾರ ಬಣ್ಣ ಸಿದ ಅತ್ಯುಗ್ರ ರ್ ಸುಂದರರ್ ಆದ “ನಾಡವರ್ಕಳ್” ಈ ರಾಷ್ಟಿ ್ರ್ರಕ-ರಟ್ಟರ ತಂಡಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಳೆಯಗಾರಿಕೆಯೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ “ಕೂಟ” “ಟ್ಟಿ ಆದದ್ದು ರಾಷ ಕೂಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. (ಗೋವೆಯ ಖ್ಯಾತ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ದಿ. ಣ್ಯ ಗೊಂಯಃ ನ ಜ್ ಇತ್ತಿ ತಮ್ಮ “ಗೊಂಯಕಾರಾಂಗೆಲಿ ಗೊಂಯಚ್ಯಾ ಭಾಯಿರ್ ವಸಣಿಕ” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತ್ರ “ರಟ್ಟ ̀ರು ಯೂ ಬಂದರೆಂದು ಸಾಧಿಸಿ | ದ್ಹಾರೆ.) ರಟ್ಟ ರೆಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹ ಜಾ ನ್ವ ನೇಶ್ವರನು ಕೋಣ (“ರೇಡಾ' ನ 
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ಬಾಯಿಂದ ವೇದಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಸಿದನೆಂಬ ಪವಾಡದಲ್ಲಿ ಬರುವ *ರೇಡಾ' ಕೋಣನಲ; 
ೇೀಡೇ ಕುಲನಾಮದ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ವ್ಯಕ್ತಿ-ರೆಡ್ಡಿ ಅದರದೇ ಒಂದು ಜಿ 

ಎಂದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. 

೨೯. ಮರಾಠರ ಕುಲದೈವ ಮಲ್ಹಾರಿ (ಮೈಲಾರ) ಮಾರ್ತಂಡ. ಅವನ ಭಕ್ತ 
ಗಣ “ವ್ಯಾಘ್ರ' ವಾಘ್ಯಾ ತಂಡ, ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಾಲಾ-ಬರ್ಚಿ “ಏಳುಕೋಟಿ?” 

ಭಕ್ತಗಣ (ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕುಲದೈವ “ಸಪ್ತಕೋಟೀಶ ಶರ”) "ಕುಂತಲ'ವೆಂಬ ದೇಶದ 
ಜನರ ಆಜ! ಕುಂತ-ಭಲ್ಲೆ-ಬರ್ಚಿ. 

೩೦. ಇಡಿಯ ನಾಡಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾನವರಿಗೆ ನಿಲುಕದು. ಗೊ 

ಸಂಗತಿಯ ತುಲನೆಯಿಂದ ಉಪಮಾ ಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಹೊಳೆದು ಲಕ್ಷ 

ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಹೆಸರು (ಶಬ ಸಂಕೇತ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆ ಭಾಷಿಕ 

ಜೀವನದ ಚಿತ ತ್ರಪಟ. ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರತಿಮಾ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಮಾ 

ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತ ವೆ. ಆಗ `ಸವಿಯು ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 'ತಲೆತಲಾ 

ದಿಂದ ಅಸ್ಪ ಷ್ಟವಾಗುತ್ತ ಬಂದರೂ ಆ ಜನಾಂಗಗಳ ನಡೆವಳಿ-ನುಡಿವಳಿಗಳು ಬಗೆಗಣ್ಣಿ ಕೈಗೆ 

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗಬಹುದು. ನಿನೆ ಸಿಯ ಜೀವನ ಪಟದ ಕೆಲವು ಸಿರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇಂದಿನ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಪ ಪ್ರ ತ್ಯಕ್ತ ಕ್ಷ ನೋಡಲು ಸ ಸಾಧ್ಯ. ಅವರಡೂ ಸಂವಾದಿಯಾ 

ದಾಗ ಆ ಕ್ಷಣ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಜೀವನದ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಘಟನೆಯೇ ಮತ್ತೆ 

ಒಡಮೂಡಿರಬೇಕೆಂದು ಊಹಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ (ಭಕ್ತಿ) ಪಂಥ (೮೬1 ದ 

ವೇಷ, ವಿಧಿ- ಆ ಬನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬಿಂಬಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 

೩೧. ಪ್ರತಿಮಾ ಸಂಕೇತಗಳು ಬಹಳ ಮಹತ್ತ್ವ್ವದವು. (ಕಂದಮಿಳ-ದ್ರಾವಿಡ- 

೦ಸ್ಸತಿಯ ನೆ “ಮುನಿ”ಗಳು “ಕೇತ ತಸ್ಯ ವಿದ್ವಾರ್ನ”-ಯಗ್ವೆ ೀದದಲ್ಲಿಯ ಮುನಿ 

ಸೂಕ್ತದಂತೆ...ಈ ಸಂಕೇತಗಳ ಹುರುಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರು [) ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ 

ಪ್ರತಿಮಾ ಸಂಕೇತಗಳ ಅವಶಿಷ್ಟ (ಅಶಿಷ್ಟ ವಿರಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಿರಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ) ಭಾಗಗಳನ್ನು 

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಪಾಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿದೆ. ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ. ಉದ್ಗಮ- ವಿಕಾಸದ ಬೆಳಕಿಗೆ 

ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ 

ಚಜೀಕು. ಪುರಾತನ ಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ಚಿತ್ರವಾಚನ. 
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ಕ್ರಿ 
ಜಿ ಸ್ದ ಲ ಕಾಲ-ಪರಿಸ್ಜಿ ತಿಯ ಹಿನ್ಸೈ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ ಅರ್ಥವಿಶೇಷಗಳು 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ ತ್ರ ವೆ. ಒಂದು 1 ನುಡಿಯೊಳಗೆ “ಅಭಿಜಾತ” ಮಾತು ಇದ್ದ ರೆ 

ಅದಕ್ಕೆ ನ್್ ಗಳೇನಾದರೂ ಉಂಟಾಗದೇ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪರ 

ಯಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನದ ಬಾಳಿನಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲ 

ಶಬ್ದ ದ ಅರ್ಥವಿಶೇಷ ಇಯು ತ್ರಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಬಾಶಾ ಕ ಅಗಾದ ೦30 ಕಲಿ ೧೫ 

8೩. : ದೇಶೀ, ಪ್ರಾಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಷಾ ದಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನವಲ್ಲ. ಬೇರೆ 

ಗತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ `ಉಲ್ಬೇ ಖಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಪ್ರಮಾಣ 
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ಗಳನ್ನು ಆಧಾರವೆಂದು ಸಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಒಂದು ಸಾಹಸ. 

೩೪, ಜನದಿಂದ. ಭಾಷೆಗೆ ಹೆಸರು. ಭಾಷೆಯಿಂದ ಜನವಾಚಕ ಹೆಸರು. 

ಪ್ರಾಚೀನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ. (ಹಾಗೆಯೇ ನೆಲಸಿದ ಜನರಿಂದ ಜನ-ಪದಕ್ಕೆ, ಆಯಾ 

ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಮುಂದೆ ಆ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಆ ದೇಶ್ಯ ಭಾಷೆಗೆ ಬರಬಹುದು... 

ಪಂಜಾಬಿ, ಬಂಗಾಳಿ, ಮಲೆಯಾಳಿ, ಜರ್ಮನ್", ಇಂಗ್ಲಿ ೀಷ ಇತ್ಯಾದಿ) ಜನಾಂಗದಿಂದ 

ಅವರ ನಾಡಿಗೆ ಹೆಸರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ “ವಿದೇಹಾನಾಂ" “ಕಲಿಂಗೇಷು” ಇತ್ಯಾದಿ 

ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ದೇಶವಾಚಕ ಪ್ರಯೋಗವಿರುವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ [ 

೩೫. ಒಂದು ಜನ..ಪಂಗಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಆ 

ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರದೇಶ ಆ ಜನರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸಂಬೋಧಿಸಲ್ಪ ಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಬೆಳೆಯಲು 

ಅನುಕೂಲವಿದ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಪಂಗಡದವರು ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತರಾಗಿ ಬೆಳೆ 

ದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಡೆ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆಯೇ ಬಲಿತು ಬೆಳೆದ ತಮ್ಮ ಪಂಗಡ 

ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. (೨ನೆಯ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಆಳಿದನೆಂಬ ತ್ರಯಾಣಾ 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಣಾಂ” ನಿತ್ಯರ್ಥ ಇದೇ ಇರಬೇಕು.) 

ನನ್ನದೊಂದು. ಊಹೆ.ಕಂದಮಿಳ ಜನ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು ಲಾಟ_ಮರ್ದಾ ಟ. 
ಕರ್ನಾಟಗಳೇ ಈ ಮೂರು ಮಹಾರಾಷ ಸ್ವ್ರಗಳಾಗಿರಬಹುದೇ ) 

೩೬, ಆರ್ಷ ಪ್ರಯೋಗಃ ಬರು ಸಮಾಜದ ಉಚ್ಚಾರ ವಾಡಿಕೆ, ಪಂಡಿತರ 
ಎಧಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಸದೆ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಆರ್ಷ (೯೦೧೩1೦) 
ಅನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಇಲ್ಲಿ ಸರಾ ಅಂದರೆ ಖುಷಿಗಳದೇ ಎಂದು ಅಲ್ಲ. ಅವ್ಯಾಕೃತ ತ್ಕ 
ಅಪ್ರ ಚಲಿತ, ಅನಧಿಕೃ ತವೆಂದು ವೇದದಲ್ಲಿಯೇ "ಮ ಧ್ರ ವಾಕ್? ಉಚ್ಚಾ ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಷೃತೆ 
ಇಲ್ಲದ ಜನರ ಭಾಷೆ ಆ ನಿಂದಿಸಲಾಗಿದೆ । ಎ ಯಾರದು ಫ್ ಆರ್ಯೇತರ 
ಅರ್ಥಾತ್ ಕಂದಮಿಳರದು; ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂನುಡಿಯ ಕುರಿತೇ ಗೀರ್ವಾಣರ ಈ 
ಟೀಕೆ ! 

೩೭, ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಮಾತು ಇನೊ ಮಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕೆಲವು 
ರೀತಿಗಳಿವೆ : ೧) ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ನಂತೆ-ಮೂಲರೂಪವಲ್ಲಿ ೨ ಉಚ್ಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟ 

ವಾಗಿ ೩) ಮಾಪ ಟ್ಟ ಉ ಕ್ಚಾರದ ಆ ನೂತನ ಪದವು ಆ ಭಾಷೆ ಯ ಅರ್ಥವಾಗುವ 
ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗಿ ೪) ಎ ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡು ೫) ಅವಶ್ಯ ಬೇಕಾದ ಪದದ 
ಗರ್ಭಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಸಿ ಬೀಕರಿಸ್ಕಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದ ಮೂಲದಿಂದ ಹೊಸ ಶಬ್ದ 
ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ. 

ಉದಾಹರಣೆಗಳು : ೧ಕ್ಕೆ ಬೆಂಚ ಚು. 'ಜ್ಯಾಂಕ್ಸು ಟ್ರೇನು, ರೆಡಿ. ೨ಕ್ಕೆ ಕೈ]ೊಮಾಂಗಾಯ್ 
11೩7860, ಮಾರ್ಕೆ ೇಟು-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ೩ಕ್ಕೆ ಪ್ರಿ ನ್ಸಿಪಾಲ- ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ, ಸರ್ಕಾರ 
ಸರ್ವಕಾರ, ಸುಲ್ತಾನ- ಸುರತ್ರಾಣ. ೪ಕ್ಕೆಅರಮನೆ_ರಾಜ ಹ್ಮ ಟೆಲಿಭೋನ-ದೂರ 
ವಾಣಿ. ೫ಕ್ಕೆ_76%-ಪ ಪಠ್ಯ » ನಾಡವ-ರಾಷ್ಟ್ರಕ, 
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೩೮. ಪ್ಕಾಂತ_ಪಾಂತ. ಜಾತಿ -ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ, ಇರುವ ಪರಸರ ಈ ಇ ು 
ವಿರೋಧ ಭಾವದ ಪದಗಳು ಉಭಯ ಪ ಕ್ಷದೊಳಗಿನ ತತ್ಯಾಕ ಲೀನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ 

ದ್ಯೋತಕ. 

೩೯. ಕುಲನಾಮಗಳು (ಅಡ್ಡಹೆಸರುಗಳು) ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದವು 
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೂಪವಾಗಿರುವುದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯ ಹಿಂದೊಂದು 
ಕಾಲದ ಐಕ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಂಟನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಲಾಟ, ಲಾಡ್ಕ 
ಗುರ್ಜರ, ಲಾಡಕರ ಮುಂತಾದವು ಗುಜರಾತದೊಂದಿಗೆ; ಕುಲಕರ್ಣಿ, ದೇಶಮುಖ, 

ಕಾನಡೆ, ಮರಾಠೇ, ಹೆಡಗೆ (ಹೆಗಡೆ) ಹೆಡಗೆ ವಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ-ಕರ್ನಾಟಕ 
ಗಳ ನಡುವೆ ಮೂಲ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸೂಚಕ. 

೪೦. ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮುದ್ರೆ ಬಿದ್ದ ಮಾತು, ಪ್ರತಿಮೆ, ಸಂಕೇತ ಆ 

ಪಂಥದ ನಿಶಾನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಕೇತ ಮೂಲಾರ್ಥವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ತ್ತದೆ... 

ಅಯ್ಯ, ಆಚಾರ್ಯ, ಭಟ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿ. 

೪೧. ಚಿಕ್ಕ ಜು ಕೆಲವು ಸೃ ತಿಗಳು ತುಂಬ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತ ಬಂದರೂ 

ನಿಷ್ಠಾರಣವಾಗಿ ಮ ಕಾರಣದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ವಷ್ಟ ಉಂಟಾಗದೆ ಣಿ ಮರೆತ ಅಂಶವು 

ತನ್ನತ್ತ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅಸ್ಪ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಲಕ್ಕ 

ಹಾಕಲು ಸುಪ್ತಚೇತನ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. 

೪೨. ಸಂಪ್ರದಾಯವಂತರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಲದೇವತೆಗಳಂತೆ ಆ ದೇವತೆಗಳ 

ಆಯುಧ, ವಾಹನಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಕೆಲವು ಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು 

ಬಂದಿದೆ. ಉದಾ- ಬಸವ, ಶಿವರಥ, ಗರುಡ್ಕ ರಾಜಹಂಸ್ಕ ಮಯೂರ, ಸಿಂಘಣ, 
ಲ 

ಕತ್ತಿಯರಸ್ಕ ವನಮಾಲಾ, ಕಸ್ತೂರಿ (ತಿಲಕ) ಶಾರ್ಜವ, ಸುದರ್ಶನ, ಕೋದಂಡ 

ಇತ್ಯಾದಿ. 
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ಲಲ. “ಸಂಕೇತವಶಾತ್ ಭಾಷಾ” ಏಕಾಕಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ; 

ಸಾಮಾಜಿಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವಿಚಾರ-ಭಾವನೆ ತಿಳಿಸಲು 

ಸಂಕೇತದ ಮೂಲಕವಲ್ಲದೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏಕಾರ್ಥಕ. ಮುಂದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 

ಬದಲಾದಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಾರ್ಪಾಟ : ೧) ಸುಕೇತ (ಚಿಹ್ನ್ಹ, ಶಬ್ದ) ಪೂರ್ಣ ಬೇರೆ 

ಆಗಬಹುದು. ೨) ಸಂಕೇತದ ದೇಹರೂಪ, ಆಕಾರ :ಮೊದಲಿನದೇ ಇದ್ದರೂ ಬದ 



೭೦ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರ ದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಸೂಚನೆಗೆ ಇಂಬು ಕೊಡಬಹುದು. ರಸಕ್ಕೆ ೧೪ 

ಅರ್ಥಗಳು... 

೪೫. ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೂಢಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಯಾಣ ದೊರೆಯ 

ದಿರುವಾಗ ಭಾವನೆಗಳ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಸಿಕೊಳ್ಳೆ ಬೇಕೇ ? ವಿಚಾರ-ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಬೆಂಬಲವುಳ್ಳ 

ವಿವೇಕದ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕೇ ತ 

೪೬, ಮಾತು ಫ ಪ್ರತಿಮಾಸೃಷ್ಠಿ ಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಶಾಖೆ. ಮಾತಿಗೆ ಇರುವಂತೆ 

ಪ್ರತಿಮಾ ನರ್ತಾಸಸಗಯೂ | ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯಾಕರಣವು ಇರಬೇಕು. (ಆದರೆ 

ಅದು ಏನು ? ಎಂತು ?) 
೫ ೫ ೫ೇ ೫ 

ಡಾ. ಶಂ.ಬಾ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಈ ಸೂತ್ರಗಳು ಅವರ ಈ ತನಕದ ಎಲ್ಲ 

ಂಥಗಳಲಿಯ. ಅನುಮಾನಿತ ಸತ್ಯ-ತಥ್ಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ, ಶಬ್ದ ಸಂಕೇತ 

ಸಾಂಸ್ಪ ಸೃೃತಿಕ ಸ ಮಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ 

ಯೋಗಿಸಿದ ಕೀಲಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸೂತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣ 

ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಹಾಕಿ ಹೆಕ್ಕಿ 

ಕೊಂಡ ಮೂಲದ ಮಾತುಗಳ ಒಂದು ಸಂಕಲನ. ಆದರೂ ಈ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ 

“ಹಾಲುಮತ ದರ್ಶನ”ದ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಶಕ್ಯವಾಗಿದೆ; ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. 

“ಹಾಲುಮತ ದರ್ಶನ?ದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವದೇನು ? 
“ಹಾಲುಮತ-ದರ್ಶನ' ಈ ಸಮಸ್ತಪದ ಕಿವಿಗೆ ಏನೋ ವಿಚಿತ್ರ. ಹಾಲು 

ವಸ್ತು; ಮತ-ತತ್ವ; ; ದರ್ಶನ ? ಅದಕ್ಕೂ ಭವ್ಯ ಕ್ರಿ ಕ್ಕಿಯೆ ! ಮೂರೂ ಒಂದೇ ದಾವಣಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ದಂತೆ ಪಾಣಿನಿಯಾದರೋ . ಶಾ ತ ಯುವಾ, ಮಘವಾ (ಇಂದ್ರ) ಪ್ರ 

ಮೂರೂ ತೀರ ಎಭಿನ್ನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವಾ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿಯಮದ ದಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 

ಕಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹಾಲು ಒಂದು ಮತವೆ ? ಹಾಲುಮತದ ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಲು- 
ಹೈನು ವೃತ್ತಿ ಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತ ಬಂದ ದನಕಾರ. ಹಟ್ಟೆ ಕಾರ ಜನಾಂಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾ 
ಟಕದಲ್ಲಿ-ಧಾರವಾಡ ಸುತ್ತಲಿನ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜನಕ್ಕೆ “ಹಾಲ ನಮತ”ದವರಂದು ಕರೆ 
ಯುವ ರೂಢಿ. ಡಾ.ಶಂ.ಬಾ. ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹಾಲು-ನೀರು “ಆಪೋ ನಾರಾ»? ಕಲ್- ಕಳ 
ಹಾಲು-ವಿಷ (ಬಿಸ್ದನೀರು)ಗಳ ಕುರಿತ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ನಡುವೆ ಹಾಲುಮತದಂತೆ 
“ನೀಲ (ನೀರ)ಮತ”ವನ್ನ್ಕೂ ಉಲ್ಬ್ದೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರೆ ಜನ ಯಾರು ? ಎಲ್ಲಿ? 
ಎಂಬ ವಿವರಣೆಗೆ ಹಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 

ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹಾಲುಮತದ ವಿಮಾಂಸೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜನರ 
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಯ ಹಾಗೂ " ಬದುಕಿನ ರಾತಿ ರೂಪಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗೆಗೂ ವಿಶೇಷ ವಿವೇಚನೆ 

ಲ್ಹ.. ಈ ಜನ ವಿವಿಧ ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರ ದೇ ಶಗಳಲ್ಲಿ_ಉತ ತ್ತರಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೂ 
ನ್ ಈ ೦ ಭಗ ನಾಡಿನ “ಇರಿ ಯಂತೆ ಪ್ರಾ ಚೀನ-ಪ್ರಾ ಗೇ ಅಯಿಂಸಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಯುಗದಲ್ಲಿ 

ವ ಛ್ ತ 

(8 
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ಹಾಲುಮತ ದರ್ಶನ ೭೧ 

ನೆಲಸಿದ್ದರೆಂಬುದನ್ನು ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಸ್ಹಲನಾಮ ದೇವತಾನಾಮಗಳ 

ವಿಪುಲ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ರೆ. ಹೀಗೆಂದು 
ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕ ದಿ. ನೆಗಳೂರ ರಂಗನಾಥರು ಅಂದಂತೆ “ಅವರ ಜನಾಂಗ 
ಜೀವನದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಇತಿಹಾಸ ವಿವರಣೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ.” 

“ಭಾಷೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ, ಜನಜೀವನದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ, 
ಕಥೆ_-ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯ ಸಂಗತಿಯಿಂದ, ಮರೆತು ಹೋದ ಪದಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು 

ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ-ಅರ್ಥವಾಗದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಪವಾಗಿ ತೋರುವ 

ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳ ನೆರವಿ 

ನಿಂದ ಅಂಪರೆ ಇದು ಹಾಲುಮತದ ದರ್ಶನವಲ್ಯ; ಆ ಮತದವರೆಂಡು ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ 

ಗುರುತಿಸಲಾಗುವ ಜನರ ಮೂಲ ಜನಾಂಗ-_ಕಂದಮಿಳ ವರ್ಗದ ಜನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 

ವಿಸ್ತಾ ರವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ-ಪ್ರಾಕೃತ-ದೇಶ್ಯ ಭಾಷಾ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಸಂಜ್ಞೆ - ಸಂಕೇತಗಳ 

ಪ್ರಸ್ತಾರ ಹಾಕಿ ಡಾ। ಜೋಶಿಯವರು ಅಪ್ರತಿಮ ವಿಚಕ್ಷಣತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
ಇದುವೆ “ದರ್ಶನ”. ಷ್ಠ 

ಗ್ರಂಥದ ಮೊದಲ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ ಹಿಂದಿನ 
ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನೇ ಪುನಃ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟೂ 

ವಿಪುಲ ಹೊಸ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ಅನೆ ಸ್ರೇಷಣೆ ಎಶ್ಲೆ ೀಷಣೆಯಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

“ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಕನ್ನಡ? *ಕಂನಡದ ನೆಲೆ” "ಕಂನಾಡ ಕಥೆ? "ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂಲ? 

“ಶಿವ ರಹಸ್ಯ' ಮುಂತಾದ ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸತ ೈ-ತತ್ತ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 

ಗ್ರಂಥದ ೧೨೦ ಪುಟಗಳಷ್ಟು ಪಾಲು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಲುಮತವೆಂದರೆ ಶಂಬಾ ಅವರಿಂದಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕನ್ನಡ 

ದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 

ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ “ಅಗ್ನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ” ಮತ್ತು “ಜಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ”ಗಳ 

ಎರಡು ಪ್ರಧಾನ ಎಳೆಗಳು. ಅಗ್ನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಾಜ್ಞೆ ಕರದು “ಅರ್ಯರದು; 

ಜಲಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಯಜ್ಞೇಯ ಜನಾಂಗದ್ದು. ಈ ತತ್ತ್ವದ ಬಗೆಗೆ ಶಂಬಾ 

ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಹವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ತುಸು 

ಅಳುಕು ಇತ್ತು. “ಕನ್ನಡದ ನೆಲೆ” ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ “ಕಳ್? ಎಂದರೆ ಹಾಲು ಎಂಬ ರಸ 

ವಿಚಾರ ಬಂದಿತು. ಆ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಅಸಂಮನ್ಯ ಅಸಹಿಷ್ಣು ವಿದ್ಯಾ ್ವಂಸರ ಕಟುಟೀಕೆ, 

ಅಪಹಾಸ್ಯಗಳೂ ಕೇಳಿ ಬಂದವು. ಅದರಿಂದ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಅದೊಂದು ಆಹ್ವಾನದಂತೆ 

ಭಾವಿಸಿ ಶಂಬಾ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ನೋಡಿದರು. ಈ ಗ್ರಂಥ 

ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಇದರೊಳಗಿನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು 

ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ “ಮರ್ದಾಟೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ : ಕಾಂಹೀ ಸಮಸ್ಯಾ” ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಅವರು ೧೯೫೭ರಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ವತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಇದುರು ಇರಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಹೊರ 



ತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಬಿದ್ದ ಚರ್ಚೆ_-ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಮರಾಠಿಯ “ನವಭಾರತ” ನಿಯತಕಾಲಿಕದಲ್ಲಿ 

“ನಾರಃ ಆಫ್” “ಆಪೋದೇವಿ? “ಜುಗ್ರೇದದಲ್ಲಿಯ ವರುಣ” ಮುಂತಾದ ಲೇಖನ 

ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಒಂದು ಸಣ ವೈಚಾರಿಕ ಸ್ಫೋಟವನ್ನೆ ೇ ಮಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ 

ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ರ ೦ಥವನ್ನ್ನು ಬರೆಯಲು ಇನ್ಸ್ಟೂ ಅನುಮಾನಿಸಿದರು. 

ಮ ಸಂದಿಗ್ಧ ಮನಸಿ ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿತ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದುದು ಎರಿಕ್ 

ಫ್ರಾವುವಾಲನ್ ಎಂಬ ಜರ್ಮನ್ ಪಂಡಿತನು ಬರೆದ 5690810886 608 1061500೩ 

010401 ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಲತತ್ವ, ಅಗ್ನಿತ ತತ ಶ್ರಗಳು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ 

ತತ್ವ ಪ್ರಣಾಳಿಗಳೆಂಬ ಪ್ರ ಸ ಇತ್ತು. ಡಾ| ಶಂ.ಬಾ. ರಗೆ ಧ್ ಜರ್ಮನ್ ಗ ಗ್ರಂಥದ 

ಇಂಗ್ಲೀಷ ಅನುವಾದ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಾ. ವಿ. ಮ. ಬೇಡೇಕರರ ತ ಶೇಖನ 

ದಲ್ಲಿ ಆ ಎರಿಕ್ ಫ್ರುವುವಾಲನ್ ರೆ ಗ್ರಂಥದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಡಾ| ಜೋಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯೂ 

ಆತ್ಮ-ವಿಶ್ಯಾ ಸಸವೂ ಉಂಟಾದವು. ಅದರ ಫಲವೇ ಈ “ಹಾಲುಮತ ದರ್ಶನ”. 

“ಮರ್ದಾಟೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ...”ಯ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಷಯ ಅವರ ಮರಾಠೀ ಗ್ರಂಥ 

ವನ್ನು ಅವರಿಂದ ಬರೆಯಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿರಿಯ ವೈಚಾರಿಕ 

ಲೇಖಕರೂ ಸಮಾಜಕಾರ್ಯಕರ್ತರೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯ ಭಾಗವತರಿಗೇ ಶಂ.ಬಾ. 

ವ್ರ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಯೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

“ಹಾಲುಮತ ದರ್ಶನ” ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವೇಚನೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಎರಡು 

ಬಗೆ_-ಒಂದು, ಕಂದಮಿಳೆ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದ ವಸತಿ ವಿಸ್ತಾರೆದ ವಿವರಣೆ. ಈ ಜನ 

ಸು ತಾಸ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಗೋದಾ-ನರ್ಮದಾ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 
ವಿಂಧ್ಯವನ್ನು ದಾಟಿ ಪಂಜಾಬ-ಕಾಶ್ಮೀರಗಳವರೆಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲ ದಲ್ಲಿ-_ಅಂದರೆ 

ವೇದಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಆರ್ಯರು ಆಕ ಕ್ರಮಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಹಂದನ ಕಾಲದಕಲ್ಲಿ- ನೆಲಸಿದ್ದ ಶರು, 

ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮಲನಾಮ-ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ 

ಹುರುಳಸ್ಟು. ಹೊರಗೆಡುಹಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಜನರ ಧ್ 

ದೇವತಾ ಗೇ ವನ್ಮು ಅವರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ದೈವತಗಳನ್ನು ಆರ್ಯರ 

ಖುಗ್ರೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿ ಅಗ್ನಿ ಸಂಪ್ರ 
ಸತುವನ್ನು ಈ ಆರ್ಯೆೇತರ ಕಂದಮಿಳ (ದ್ರಾವಿಡರ ಜಲಸಂಪ ಸ್ರದಾಯವು ಹೇಗೆ 

ನಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಜಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಎಂಬುದರ ಅತ್ಯಂತ ಸೋಜಿಗವೂ ಉದೊ ಪ್ರೀಧಕವೂ 

ಆದ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತರ್ಕ "ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮ್ಯುಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದು. ಈ 

ಎರಡನೆಯ ಬಗೆಯೇ ಈ ಗ್ರಂಥದ ವಿಶೇಷ. ಇಲ್ಲಿಯ “ಹಾಲುಮತ”ದ ದರ್ಶನ 
ಸಾವಿರಾರು ಪದಪ್ರಯೋಗ ಪ ತೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಅಸಂದಿಗ್ಧ ವಾದ ಅಭಿಕೃ ತವಾದ ಪ ಪ್ರಮಾಣ 
ಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು, ಇಷ್ಟು ಸ್ತಿ ರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಯಾವ 
ಆಜ ಓ68ೆ ಇಟ್ಟುಕ ಲ ಜ ಭಿ ಣೆ ೂಳ್ರದೆ ಹುಜುವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ದಢವಾಗಿ ಈ 



ಹಾಲುಮತ ದರ್ಶನ ಪಕ್ಕಿ 

ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಈ ತನಕ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಲನಾಮಗಳಂತೆ 

ದೇವತಾ ನಾಮಗಳ ಸಾಮ್ಯ ವೈಷಮ್ಯಗಳ ಎಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಈ ಜಲಸಂಪ್ರದಾಯದ 

ಹೊಸ ವಿಸ್ತಾರದ ಕ್ಷಿತಿಜವನ್ನು ತೆರೆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಶಂ. ಬಾ. ಅವರು 

“ಯಗೆ ಸೇೀದದಲ್ಲಿ ನಾಗಪ್ರತಿಮೆ”, ಭಗವದ್ಗಿ ೇೀತೆಯಲ್ಲಿಯ , ವ್ಯಾಸ-ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪೃಭ್ಞತಿಗಳ ಶಿ ೪ ಬ 
ಹಾಗೂ ಇತರ ಪೌರಾಣಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೂ ಕುಶಲವೂ ಆದ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ 

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಭೇದದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಹೊಸ ಹೊಸ 

ಶೋಧಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದರು. ವೈವಸ್ನ ತ «ಸ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು, ವಿಶಾ ಮಿತ್ರ «ವಶಿಷ್ಠ, 

ನರಮನುಷ್ಯ--ಇತ್ಯಾದಿ ದ ಸಂದ್ರ ಸ ಕವಲೊಡೆದ ತತ ಶ್ರವಿಚಾರದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 

ಡಾ. ಜೋಶಿಯವರು ಮುಂದರಿದರು. ಈಚಿನ ಅವರ ಈ ವೈಚಾರಿಕ ನಿಲುಮೆ 

ಹಾಗೂ ಸೈದ್ದಾಂತಿಕ ಭೂಮಿಕೆಯ ಬೇರುಗಳು ಈ “ಹಾಲುಮತದರ್ಶನ”ದಲ್ಲಿಯೇ 

ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಂ. ಬಾ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಿರಂತರ ಹಾಗೂ 

ಅಖಂಡವಾದ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಒಂದು ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ “ಜಲ 

ಚ್ಛೇದ” (117೩೭೮೯೩8೮6) ಅನ್ನಬಹುದು. | 

ಇಂದಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಗುಜರಾತವೂ ಒಂದೇ ಕಂದಮಿಳ ಜನ- 

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಲಾಟ-ಮರ್ದಾ ಟ.ಕರ್ನಾಟ ಇವು ಮೂರೂ 

ಸಾಂಸ್ಕ ತಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅಂಟಿಕೊಂಡ ನಂಟಿನವಾಗಿದ್ದವು, ಎಂಬುದನ್ನು 

ಶಂ. ಬಾ. ಅವರು ತುಂಬ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 

ಬರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂರೂ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಗಳ ಮೂಲ 

ಆರಾಧ್ಯ ದೈವತಗಳು ಒಂದೇ, ಎಂಬುದರ ಅವರ ವಿವೇಚನೆ ಅಪ್ರತಿಮ ತರ್ಕಬಲ 

ದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಂನಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಲಾಟ(ಗುಜರಾತ)ದ 

ಸಂಪರ್ಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಹಜುಣಾನುಬಂಧವೂ 

ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಕಾರಣ... ಮೂರೂ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ, ವಿಠಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ. 

ರಾಜಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಜನದ ದೈವತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂನಡಕ್ಕೆ 

ಹೋಲುವ ಅಂಶಗಳು-ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸ್ತೂ ಪವನ್ಸೇ ಕಟ್ಟಿದೆ. 

ಶಂ. ಬಾ. ಸಂಶೋಧಕ ಪ್ರತಿಭೆ. ಕಂನಡದ ಎಲ್ಲಮ್ಮ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲಪ್ಪ, 

ಗುಜರಾತದ ಲಲ್ಲೂಆಯಿ ಇತ್ಯಾದಿ. 

ವಿದರ್ಭ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವೆಂಬ ವಿವೇಚನೆ. ಲಾಟ ವರ್ವಾಟ (ವರ್ಹಾಡ) ಸಾಮೀಪ್ಯ 

ಇವುಗಳ ವಿಚಾರ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಶಾಸನ ಒಂದರಲ್ಲಿ “ಬೃಹತ್ ಕರ್ನಾಟ' 

ಲಾಟ ಎಂದಿದೆ. “ಲಾಟ ಕರ್ನಾಟ” ಎಂಬ ದ _ಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕದ ಆರಂಭ 

ದಿಂದಲೇ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವೆರಡರ ಸಾಮೀಪ್ಯ-ಸಾರೂಪ್ಯಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ 

ಡಾ.ಶಂ.ಬಾ.ಅವರಿಗೆ ಡಾ.ಸಂಕಾಲಿಯಾ ಅವರ ""೦£6165 1೧ (06 111680810೩1 

10 



೭೪ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

೩೧6 (00117೩1 ೮೦8೯೩೧೫7 ೩೧೧6 ೫817001067 ೦. 0 ]೩೯೩ಟ'' 

ಗ್ರಂಥವು ವಿಪುಲ ಸ್ಥ ಲನಾಮ-ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಮಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. 

ಹೀಗೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏಕರೂಪತೆಯನು ಸಿದ್ಧಮಾಡುವಲ್ಲಿ 
೦ 

ಸಮಾನ ಶ್ರದ್ದೆಯ ದೇವತಾ ನಾಮಗಳು ತುಂಬ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 
ಕ ವಾ 

ಡಾ. ಜೋಶಿ ಈ ದೇವತಾ ಸಾರೂಪ್ಯದ ಬ್ರಹ್ಮಾರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಕ್ಕುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ 

ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಸಲಗನಂತೆ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. “ಈ ಮೂರೂ 

ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಸುಮಾರು ೧೪ನೆಯ ಶತಮಾನದ ವರೆಗೂ 

ಬಹುತರ ಸಮಾನ ಸ ಸರೂಪದವು ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಸೋಮನಾಥ, ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ, 

ಕಲ್ಲ ಈ ನಾಮಗಳು ಕಂನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿದಿರುವವು. ಗುಜರಾತದಲ್ಲಿ 
ಅಲ್ಲದ ರೂಪಾಂತರ ಅಲ್ಜ-ಜಾಲ್ಹ; ಕಲ್ಲದ ರೂಪಾಂತರ ಕಲ್ಪ ಆದದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೇ ಆಸ್ಥಾ ಪ್ರಮಿನತ್ತ 
ಗುಜರಾತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಕೆಗೆ ಉಗ್ರದೇವತೆಯೆಂದು ಅಗ್ರ ಪೂಜೆ ಈ 
ದೇವಿ ಕಂದಮಿಳರ ಮೂಲ ದೇವತೆ. ಅವಳೇ ಯಗ್ರೇದದಲ್ಲಿ “ಅದಿತಿ” ದೇವಮಾತಾ. 
(ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆ ರುದ್ರರ [ಮರುತ್ ಗಣಗಳ] ತಾಯಿ. ಆದಿತ್ಯರ ಸೋದರಿ! ಆದಿತ್ಯರು 
ಅದಿತಿಯ ಪುತ್ರರು !) ಅಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ “ಎಲ್ಲರ ಅಮ್ಮ? ಎಂಬಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖ 
ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ವೈದೀಕರಣ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು “ಅದಿತಿ'ಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. 
ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ರೇಣುಕೆ-ಪರಶುರಾಮರ ಕಥೆಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ದ. ನಮ್ಮ 
ಕಂನಾಡ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ “ಅಮ್ಮನವರ ಗುಡಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಕೆ 
ರೇಣುಕೆ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆಕೆ “ಭೂಮಿತಾಯಿ”. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅಮ್ಮನವರ 
ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ (ಕೆಲ ಸಲ ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಬೆನ್ನಿಗೇ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ) ದೊಡ್ಡ 
ಹುತ್ತವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಿಯ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಕುಂಬಾರರು; ಕೆಲ ಕಡೆ ಮುಕ್ರಿ 
ಜನರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ದೊಡ್ಡ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಿಯ ಆರ್ಯೀಕರಣ 
ವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಅರ್ಚಕರು. ಆದರೆ ದೇವಿಯ ಕಲಶದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕಲಶ 
ಹೊರುವ “ಭಾರ” ಬರುವ ಪಾತ್ರಿ ಕುಂಬಾರನೇ! ಈ ದೇವಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ 
ಹಾಗೂ ಉಗ್ರರೂಪ ಮಾರೆಮ್ಮ. ಮಾರಿಕಾಂಬಾ. ಈಕಿ ಮಾತ್ರ ರೇಣುಕೆಯಂತೆ ಸತಿ 
ಹೋದ ಸಾಧ್ವಿ. ಆದರೆ, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕತೆ, ಆಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ. 
ಮೋಸಮಾಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಾದಿಗ ಮದುವೆ ಆದ. ಆತ ಏನೆಂದು ತಿಳಿ 
ದೊಡನೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಹೆಂಡತಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ತಾನೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಹಗಮನ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಳು (ಕೊಲ್ಲಲು ಮಾಡಿದಾಗ ಆತ “ಕೋಣ”(ಮಹಿಷ)ನಾಗುತಾ ನೆ ಆಗ ಆಕೆ ಆ ಕೋಣವನ್ನೇ ಕೊಬ್ಲುತ್ತಾಳೆ.ಎಂಬ ಪಾಠಭೇದವೂ ಇದೆ. ಇದುವೆ “ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ”ಯ ಕಥೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ !) 



ಹಾಲುಮತ ದರ್ಶನ ೭೫ 

ೊ ಡಾ. ಜೋಶಿಯವರು "ಅಲ್ಲ? ಶಬ್ದದ ವ್ಯುತ್ಸ ತ್ರಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಕೊಟಿ 

ದ್ಹಾರೆ. . "ಅಲ್ಲದ ಅವರ ನಿರುಕ್ತ್ಯಭಾಷ್ಯ. ಜವಾಗಿಯೂ “ಹಾಲುಮತ”ದ ಕೇಂದ 
ತ್ವಮೀಮಾಂ ಸೆ: ಆಪ ತತ್ವದರ್ಶನ. ಅಲ್ಲ-ಅಲ.ಹಾಲು-ನೀರು-ರಸ.ಕ್ಷೀರ(ಕ್ಷೀರವೃ ನ 
ಸಜ ಪ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಡಿದು ಸಾಗಿದೆ ಈ ಜಲಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅನ್ನೆ ಸೇಷಣೆ. ಅ 

ತಲುಪಿಸುವದು. “ಕಂ” ತ ತತ್ವಕ್ಕೆ. ಕಂ ಅಂದರೆ ನೀರು. ಈ ಕುರಿತು ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. 

ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ-ವಿವೇಚನೆ ನಿರ್ದುಷ್ಟ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. (ಆದರೆ, ಕಂ-ಕಃ ದೇವರ 
ಕುರಿತ “ಕಸ್ಮ್ಮೆ ಟ್ರದೇವಾಯ? ಎಂಬ ಇಡಿಯ ಖುಕ್ ಸೂಕ್ತವನ್ನೇ ಉದಾಹರಿಸುವ 

ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಿಲ್ಲ) ಕಃ ದೇವರಿಂದ ಕಾ ದೇವಿ. 

ಈ ಆಲ-ಹಾಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ವಿಧ. ಒಂದು : ಆಪ-ನಾರ ಇದರಿಂದ 

ನಾರಾಯಣ. ಇನ್ನೊಂದು : ಹಾಲ್ಗಡಲಿನಿಂದಲೇ ಹೊರಟ ಹಾಲಾಹಲ-ವಿಷ (ಬಿಸ 

ಅಂದರೂ ನೀರೇ !). ಅದನ್ನು ಜೇ ೯ಸಿಕೊಂಡವ ಶಿವ-ರುದ್ರಃ ಅವನ ವಿಷದ 

ಬಟ್ಟಲಿನಿಂದ ಕೇಶಿಗಳು- ಮುನಿಗಳು ತಾವೂ (ಪ್ರಸಾದ?) ಕುಡಿದರಂತೆ. ಈ ಮುನಿ 

ಬ 0೦08060 ಖುಷಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನ. ಈ ಭೇದ ವಿಶೇಷದ ವಿವರಣೆ ಡಾ.ಶಂ.ಬಾ. 

ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಮೌಲಿಕ ಶೋಧ. ಶಂ. ಬಾ. ಈ ನಡುವೆ ಶಿವ-ವಿಷ್ಣು ದೈವತಗಳ 

ಅನೇಕ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಸ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇವತೆಗಳು ಜಲ ಮೂಲದವು. 

ವಿಷ್ಣು ಕ್ಸೀರಶಾಯಿ; ಶಿವ ಹಿಮಮತ್ ಶಿಖರಸ್ಥಾಯಿ. ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಗಂಗೆ-ಶಿವನ 

ಶ್ರ ಎಷ್ಟು ವಿನ ಪಾದದಿಂದ. ಅವನ ಪರಮ ಪದ “ಮಧು'ವಿನ ಹ 

ಆಸ್ಥಾ ನದಲ್ಲಿ “೭ ಭೂರಿ ಶೃಂಗಗಳ ಗೋವುಗಳು”. (ಅದು ಹಾಲುಮತದವರ ಸ್ಪರ್ಶ!) 

ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷಿ ಯಃ ಕ್ಸೀರಸಾಗರದಿಂದ ಬಂದವಳು. ಶಿವ ಸ 

ಎಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ ಶಿವನ ಕಂಠವಷ್ಟೆ ೀ ನೀಲ, ಎಷ್ಟು ವಿನ ದೇಹವೆಲ್ಲ ನೀಲಿ. ಈ 

ಈ ಹಾಲಿನ ಬಿಳಿ-ಕರಿ ಭೇದದ ಸ್ವ ತೆ ಮೇಲೆ ಶಂ. ಬಾ. ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಗಲಿಲ್ಲ. 

ಹೀಗೆ ಶಿವ, ಎಷ್ಟು ಲ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ವೇದಪೂೊರ್ವ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದ ದೈವತ 

ಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ನಾರಾಯಣ. ನಾರವೇ ನೀರು (ನೀರಿನಿಂದ ನೀರೆ!) ಸಂಸ್ಕ ಸ್ಟ್ರತದ 

ಆಪಃ ನಿತ್ಯ ಬಹುವಚನ. (ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿಗೆ ಬಹುವಚನ 

ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. "ನೀರು ಬಂದ್ವು' "ಜ್ವರಾ ಇಳದ್ವು' ಅಂದಂತೆ?) 

ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪ್ರ ್ರಶಿಜ್ಞಿ ಮಾಡುವದು ಆರ್ಷಪದ್ಧ ತಿ, ಆದರೆ ನೀರು ಮುಟ್ಟ 
ಜ್! 

ಅಥವಾ ತುಸು ಕುಡಿದು (ಸಪೋಪ ಸ್ಪ ಶೌ "ಚಮ್ಯ' ಗ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧ 

ಜು 

11% ೮ 

[ಡ್ರ 

ಯೂ ಇತ್ತು. ಇದು ಭಾಸಕವಿಯ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. “ಅಪಃ 

ತಾವತ್”_-ಎಂದು ನಾಟಕದ ನಾಯಕ ನೀರು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನೆ-ಅಂಥ ಸಮಯ ಶೆ 

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಲುಮತದವರಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿಯಕ್ಳಿ 

ಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲು. ಆದರೆ ಈ ಒಕ್ಕಲು ದನಗಾಹಿಗಳಲ್ಲ. ಹಾಲುಮತದವರಲ್ಲಿ ದೇವರ 
€ವ್ರ ಗಾ! 

್ರ 

ುಟ್ಟಿಗೆ ಓ ಒಂದು ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆ ಇದೆ. ಒಂಡು ಹುತ್ತದ ಮೇಲೆ ಆಕಳೊಂದು ಬಂದು 
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೭೬ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಹಾಲು ಕರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಜನ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಹುತ್ತದಡಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಗ, ಶ್ರೀನಿ 

ವಾಸನಮೂರ್ತಿ 'ಸಂಡಿತು. ಹಾಲಕ್ಸಿ ಒಕ್ಕಲು ತಮ್ಮ ಜನದ ಹುಟ್ಟಿ ಗೆ ಒಂದು ಕತೆ 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.._ಶಿವನು ಗದ್ದೆ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಾ ಗ ಇ ಅವನಿಗಾಗಿ ಿ ಅನ್ನ] ಗಳ 

ತ್ತಿ ತಂದಳಂ. ಆತ ಗೈಮೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲು ತಡವಾಯಿತು. ಆತನಕ ಕ ಕಾಯುತ್ತ 

ಗ ಪಾರ್ವತಿ ಬೇಸರ ಕಳೆಯಲು ತ ಹಾಲು ಅನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಮುದ್ದೆಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ 

ಒಂದು ಕೂಸಿನ ಗೊಂಬೆ ಮಾಡಿದಳು. ಶಿವ ಸಖಿ "ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಪಾರ್ಪತಿಯ 

ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವಕಳೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಅದೇ ಹಾಲಕ್ಕಿಗಳ ಮೂಲ ಪುರುಷ. ಇರಲಿ. 

ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಅವರು ಬಾದಾಮಿ ಎಕ್ರ ಮಾದಿತ ಟನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಶಾಸನ 

ಹತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾ ನ” ಹ 2 ಉತ್ತರದಿಂದ ಬರು 

ತ್ತಾನೆ... ಅವನ ಮೂಲ ಹೆಸರು 'ಶುಭರೂಪದೇವ. ಇವನ ಗುರುವಿನ ಗುರು “ಭಗ 

ವತ್ಬೂಜ್ಯ ಪಯೋಜಭಕ್ತಿ ಪಾದ” ಅಂದರೆ “ಪಯೋಭಕ್ತಿ” ಎಂಬುದೊಂದು ೮೦೬1 

ನಸ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಚಲಿತವಿತ್ತು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ “ಪಯೋಭಕ್ಕಿ” 

ಪರಿಚಯವೇ ಹಾಲುಮತ ಬ ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಬೆಳಕು ಬೇಕು. 

ಕಂದಮಿಳು ವರ್ಗದ ಮೂಲ ಜನರ ದೈವತಗಳಾದ ಶಿವ(ರುದ್ರ), ವಿಷ್ಣು 

(ನಾರಾಯಣ), ಎಲ್ಲಮ್ಮ (ಅದಿತಿ) ಇವು ವೇದಪೂರ್ವ, ಆರ್ಯಪೂರ್ವ ಕಾಲದ 

ದೈವತಗಳು.ಎಂಬುದನ್ನು ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಅತ್ಯಂತ ಕುಶಾಗ್ರ ಸಮರ್ಥ ಹಾಗೂ 

ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶದವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತು ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಅಸಾಧ್ಯ. 

ಕೆಲವು ವಿವರಗಳ, ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗೆಗೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಡುವ ಅನುಮಾನಗಳ ಅವು 

ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯ ಬಗೆಗೆ ಮತಭೇದವಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಉದಾ: “ಭೋ [-ಜೀ!” 

ಎಂದು ಬಾಳುವ ಜನ ಭೋಜಿ-ಭೋಜರು. ಅಥವಾ ಕರಡೆ-ಕರಡಿ-ಭಲ್ಲೂಕ-ಕೇಶಿ 

(ಶಿವ ವ್ಯೋಮ.ಕೇಶಿ. ಧೂರ್ಜಟಿ) ಈ ಅರ್ಥಾಂತರ ನ್ಯಾಸ! ಆದರೆ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 

ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಸಿದಾ ಂತಗಳೂ ಮು ನಿಷ್ಠ ರ್ಷಗಳೂ ಸಹಸಾ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತೆ 

ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ತಳಪಾಯ ತರ್ಕಶುದ್ಧ, ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ದ ವಾಗಿ ಭದ್ರ ವಾಗಿದೆ. 

ಈ ಗ್ರಂಥದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಿಭಾಗ ಬ! ಸ್ಚಲ್ಪ ನೀರ ಹಾಲ ವಿಚಾರ” 

೧ 
“ಹಾಲುಮತ? ದರ್ಶನಕ್ಕೇ ಪೋಷಕವಾದ ಚರ್ಚೆ. ಅದರಲಬಿಯ ಪ್ರಮೇಯಗಳೂ 

ಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ಪ ಪ್ರ ತಿಪಾದನೆಯೂ ಉಜ್ವ್ಜಲವಾ ದ ಚಿಷ ಹಾಗೂ ನಿಪುಣ ನಿಗ 

ಮನಪ ಪದ್ಧತಿ(1:೧೪ 6806)ಗಳಿಗೆ ಸೂದ್. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಂ. ಬಾ. ಅವರ ಅರ್ಥ- 

ಆಕೃತಿ-ಗ್ರಹಣ ವೈಖರಿಯು ಚಿತ್ತ ವೇಧಕವಾಗಿ ಪಃ ಟವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷತಃ *ಕಂ? 
೯ ರ್ಯ ೧. ಕಾಣು ದ್ ಶಬ ಎಗ್ ಕ್ ಇದು ಜಲಸ್ತರೂಪೀ ದೇವತೆಯ ನಾಗಿದ್ದು ಕ್ ಶಬ್ದದ ದ ಅರ್ಥ ಸಂಸ್ಕತದಿಂದ ಇತ್ಯರ್ಥ 

ವಾದದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಕಂ, ಕಃ ಮತ್ತು ಕಾ ಈ ದೇವತಾ ವಿಶೇಷಗಳ 
ನಿರ್ವಚನದಲ್ಲಿ ಶಂ. ಬಾ. ಅವರು “ಕಸ್ಮೆ ವ್ರ ದೇವಾಯ” ಎಂಬ ಇಡಿಯ ಸೂಕ್ತ ವನ್ನು 
ಇಲಿ ವಮಾಖ್ಯಾನಿಿ ದಿ ಇಂದೇ “1! ಪ್ರ ೧ ಇವಿ ಖ್ಯಾ ಬಿರಿ, :ದೀ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪುಟ್ಟಿ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಬಹುದು. 
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ಅದೇ ರೀತಿ ಆದಿಮಾತೆ ಅದಿತಿ ಹ 

ಜಲಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರತಿಮಾಸೃಷ್ಟಿ ಯಾಜಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಭಿನ್ನ ವೆಂಬುದನ್ನು 
ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಕುವಂಥ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಪ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾ ರೆ... ಹಾಗೆಯೇ ಅಪ್ಸರೆ, ನಾಗಕನೆ 

ಗಂಗೆ, ತಕ್ಷಕ್ಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ (ತ್ವಷ್ಟಾ) ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ 
ಪುರುಷಸೂಕ್ತದ “ಪುರುಷ'ನ ಅವ್ಳೈದಿಕವೂ ಅದಿ ಪತೀಯವೂ ಆದ ಸಂಕೇತದ ಕುರಿತು 

ಮನನೀಯವಾದ ಮೀಮಾಂಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಂಥವು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ “ಕಂ” 

ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಕಂನಡದ “ಕಂ” ಇವುಗಳ ನಂಟು ಏನು? 

“ಪುರುಷ' ಶಬ್ದದ ನಿರುಕ್ತ ಅದೇಕೋ ತೃಪ್ತಿಕರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಂದಿನಿಂದಲೂ 
ಅದೊಂದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ("ಪುರಿ ಶೇತೆ-ಇತಿ ಪುರುಷಃ?) ಪುರು 

ಷದ ಪೂರ್ವಪದ ಪುರಿ ಪುರ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪುರು. (ಪುರೂರವ, ಪುರುಹೂತ ಇತ್ಯಾದಿ 

ವೈದಿಕ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪುರು ಬಂದಿದೆ-ಪುರುಕುತ್ಸದಂತೆ) ಕಾಲಿದಾಸನ "ವಿಕ್ರಮೋರ್ವ 

ಶೀಯ'ದಲ್ಲಿ ಊರ್ವಶಿಯು “ಪುರುಷೋತ್ತಮ” ಎನ್ನುವ ಬದಲು “ಪುರೂರವ” 

ಎಂದು ಬಾಯಿತಪ್ಪಿ ಹೇಳಿ ದಿಂದ ಇಂದ್ರನ ಕ್ರೋಧಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ 

ತಳ್ಳಲ್ಪ ಡುತ್ತಾಳೆ! ಅಂದಾಗ ನಾಮಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ “ಪುರು”. ಎಂಬ ಪೂರ ಸ್ರಪದ 

ಸ್ನ 
೦) 

ಪ್ತ 
ಶಿ 

ಎದುಕಾಣುತ್ನದೆ. 
ಎ ಇದಿ: 

ಹ ನ ಇ್ $ ಹ ಇ ಸಾ ್ೆ ಏಂ €-ಾ್ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಸ್ವರ್ಣಕಾರ(ದೈವಜ್ಞಬ್ರಾಹ್ಮಣ)ರಲ್ಲಿ ಅದೇಕೋ “ಪುರು 

ಷನ್” ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅನೇಕ ಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಲ 

ಅದು ಆಯಾ ವ್ಯಕಿ ಯ ಕುಲನಾಮ (ಅಡ್ಡ ಹೆಸರೂ) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮರಾಠಿಯ 
ದಾವ ರ್ಗ ದಿ ೧೨ 

*“ಫ್ರರಸ”' ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಹಾವಿನಂತಹ ವಿಷಾರೀ ಜಂತುವಿನ ಹೆಸರು. ಅಂದರೆ 

“ಪುರುಷ” ಇದೊಂದು ನಾಗಸಂಕೇತವೇ? ಅಲ್ಲದೆ, ಪುರು..ಷ ಈ ಪ್ರತ್ಯಯದ ರೂಪ 

ಸಿದ್ಧಿ ಹೇಗೆ, ಏನು? ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಬೆಳಕು ಬೇಕು. (ಪರು.ಷ, . ಕಲು-ಷ 

ಇತ್ಯಾದಿ ರೂಪಗಳಂತೆ?) 

ಆದರೂ ಎಷ್ಟೇ ಸಾ ಿರಸ್ಯವಿದ್ದ ರೂ ಈ ಪುರುಷ-ಪುರುಷುರ್ಥ ವಿಚಾರ ಅವರ 

ನಾವೀನ್ಯ. ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ವಿಷ್ಣುಪ ಪ್ರ 

“ಹಾಲುಮತದ ದರ್ಶನ'ಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಂಗಿಕವಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ತತ್ವ ವಿಚಿಕಿತ್ಸೆಯ 

೦ ಭರದಲ್ಲಿಯೋ ಮೋಹದಲ್ಲಿಯೋ ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರು ಗ್ರಂಥದುದ್ದಕ್ಕೂ 
ದ್ ಕ ಇ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವುದು ಮರೆತು ಗುಡ್ಡ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ರೋಚಕ ಮಹತ್ವದ ರಮ್ಯ ವಿಷಯಾಂತರವನ್ನೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆಗಳ ವಿಚಾರ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ. ಧರ್ಮಸಹಿಷ್ಣು 

ರಾಜರು, ದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಭಾವ (ಪುಟ ೬೭-೭೩) ಹಾಗೆಯೇ, 

' 4" 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ 



೭೮ ಕ್ರಶ್ಚ್ಯಾನೇಕ್ರದ ಜಿಕ್ಕತಿನಥ 
ಆರ್ಯಾವರ್ತದ ಸ ಶ್ರರೂ ಪದಿಂದ ನಿನ್ನೆ-ನಾಳೆಗಳ ದ್ನ ಸಂದ್ರ ಸದ ವರೆಗೆ (ಪುಟ ೧೨೨.೧೨ಬ್ರ 

ಮತ್ತೆ ಯತಾ ಹಾಗೂ ಅದರ ಶಾಖೋಪಶಾಖೆಗಳ ಸಂಬಂಧ”ದಿಂದ ಗುರು 

ಕರುಣೆ, ಗುರುದೇವ ಇತ್ಯುದಿಯಾಗಿ ಮಾತಾ ಪ್ರಸಾದದ ವರೆಗೆ (ಪುಟ ೧೭೮. ೧೮೭) 

ಅದೇ ರೀತಿ “ನಾರಿ-ನೀರೆ” ಇಂದ “ಸ್ತ್ರೀ ಸಸಿಯ ಬಸ್” ಸೂಕ್ಷ ಕ್ಷಭೇದಗಳ” 

ವರೆಗೆ (ಪುಟ ೨೬೬.೨೭೦) ಹಾಗೆಯೇ "ನದಿ ಉಗಮ'ದಿಂದ *ನಾರಿಯರಿಗೆ ನದಿಯ 

ನಾಮಕರಣ ಸಬ್ಲದು'-.-ಎಂಬನಕ (ಪುಟ ೨೮೦-೨೮೨). ಇವೆಲ್ಲ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳು 

"ಹಾಲುಮತ' ದಶ ನಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದ ದ್ರ ೈಶ್ಯಗಳು. ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ಭಾ. 

ಎಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ (ಪುಟ ೨೮೪೨೨೯೭) ಎಷ್ಟೇ ಮೌಲಿಕ ಮೂಲಗಾಮಿ ಹಾಗೂ ಮನ 

ನೀಯವಿದ್ದರೂ “ಹಾಲುಮತ”ದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಸೇರುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ 

ಈ ಯಾವ ವಿವೇಚನೆಯೂ ಶುಷ್ಕವಲ್ಲ; ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶಂ. ಬಾ. ವಿವೇಚಿಸಿದ 

ಒಂದೊಂದು ತತ್ವವೂ ತಥ್ಯವೂ ಆಯಾ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರ-ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ 

ಒಂದೊಂದು ಸಿ ಎಚ್ ಒತ್ತಿದಂತೆ; ಸತ್ಯದ ಆವಿಷ್ಠುರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ತೆರೆ ಎತ್ತಿದಂತೆ. 

ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಟುಕುವ ಎಟಕದ ಕ್ಸಿತಿಜಗಳ ಒಂದು ವೈಮಾ 

ನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ. 

ರಸಃ ರಸೇಶ್ವರ ದರ್ಶನ 

ಅಗ್ಫಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜಲಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು 
ಕೂಡಿಕೊಂಡವು. ದ್ರುವಿಡರೆಂದು ಕರೆಯಲಾದ ಕಂದಮಿಳ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದೊಡನೆ 
ಆರ್ಯರೆಂಬ ಯಾಜಕ ಜನಾಂಗ ಕಲೆಬೆರೆತು-ಅನುಲೋಮ ಪ್ರತಿಲೋಮಾದಿ ವಿವಾಹ 
ಗಳಿಂದ-ಹೊಸ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಸುಮಿಶ್ರ ಸಂತತಿಯಾಗಿ ತಲೆದೋರಿದಂತೆ “ವೇದ 
ಕಾಲದ ತರುವಾಯ ಶೈವ ವೆ ವೈಷ್ಣ ವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಫ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿತು ತು. ಅಗ್ಕ್ಮಿ 
ಸಂಪ್ರದಾಯ 08611 (ಪಳೆಯುಳಿಕೆ) ಆಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಯಜ್ಞ ಜ್ಞಸಂಸ್ಟೆ ಲೋಪ 
ಆಜ್ ಅಗ್ಕಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಗಳು ಜಲ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನರಾದರು. 
ತೇಜೋಪಾಸನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಜಲತತೆ ಹತ್ಯಾ ನ ನಿರ್ಮಾ ಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿತು. 

ಛ ನಿ ಂ ಗಿ ಹ (! ಧ್ ಜಾ ಗೇ ಆಪಃ” ಎಂಬ ವಾದಕ್ಕ ಆಪೋಜು ್ಯೀತಿ? ಪ್ರತಿವಾದವಾಯಿತು. 
ಅಗ್ನೇಃ 

ನಿದ ಸಾಕಾ ಬ್ ಗಿ ಈ ಪಿಂ 8೩೩) ಈ. ಆಗ ಆಪ್ ರಸವಾಯಿತು. ರಸವೇ ಅಮೃತವಾಯಿತು ( ಅಪ್ಪೋ ಜ್ಯೋತಿ ರಸೋ 
ಅಪ್ಪು ಜ್ಯೋತಿಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ”... “ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕಾ ಪಃ ಪ ತಿಸ್ಕಿತಾಃ” ಹೀಗೆ ಕಿ ುು ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ ವಿಚಾರಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ “ರಸಗಕ್ಕೆ 

ನವರ ಗಳು ಸೇರಿದವು. ಆಪ್ಟೆ ಶಬ್ದಕೋಶವು ೧೪ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ! 
» ಪಾರಜ (ಪಾದರಸ) ನವರಸ್ಕ ಷಡ್ರಸ ಇವುಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ : “ರಸೋ ವ್ಳೈ 

ಸಃ? “ರಸಂ ಏವ ಅಯಂ ಲಬ್ಧಾ _ ಆನಂದೀ ಭವತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮ.ಪರಮಾತ್ಮರ 

ಸ 
6 



ಹಾಲುಮತ ದರ್ಶನ ೭೯ 

ಐಕ್ಯದ ತನಕವೂ "ರಸ? ತತ್ವಕ್ಕೆ ಮಹತ ಶೆ ಸಂದಿತು... ಈ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯ 

ರೆಸಲಾಭ-ಆನಂದಗಳೆ ಸಮೀಕರಣದಂತೆ "ಉಪಸ್ಥ್ಜ ಏವ ಆನಂದಃ"' ಎಂಬ ರಹಸ್ಯ 

ಮಾತೊ ಉಪನಿಷತ್ತು ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಸದ ರೇತಸೆ ಸ್ಸೆಂಬ ಅರ್ಥ ಸಾರ್ಥಕ 

ವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆಪ್-ರಸ ಎಂದಾಗೆ ಕಲ್-ಕಲ್ಬೇಶ್ವರ ಅವನೇ ರಸೆ ಶಶ ರ (ರಸಃವೆೆ “ಸರ್ವ 

ದರ್ಶನ ಸಂ ಗ್ರಹ”ದಲ್ಲಿ ರಸೇಶ್ವ ರ ದರ್ಶನ ಒಂದು ವದ ಆದರೆ ಅದು “ಹಾಲು 

ಮತ”ದ ಸಿದ ದ್ಧಾಂತವೇ ಅಲ್ಲ. ರಸೇಶ್ವ ರೆ ದರ್ಶನದಿಂದ ಹಾಲುಮತ ದರ್ಶ ನಕ್ಕೆ ಅಂಥ 

ಪುಷ್ಟಿ ಏನೂ ದೊರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಸು “ಹಾಲುಮತ” ಎಂಬ ಜಲಸಾಂಪದಾಯಿಕ 

ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ “ರಸವಾದ”ವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿಲ್ಲ. 

ಅದೊಂದು ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ನಿಜವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾರ್ಶನಿ 

(ತತ್ವಜ್ಞಾನದ) ಅಂಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಅದು “ಮಾಹೇಶ್ವರ”. ಮತದ ಒ 

ಗುಂಪಿನವರು (ಅಪರೇ ಮಹೇಶ್ವ ವ £ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಾ ತವು. ಪರಮೇಶ್ವ 

ನೊಂದಿಗೆ ತಾದಾತ್ಮ ಹ ಹೊಂದರಿಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಸಸತಹ! “ಗ್ಯ ವಿರುವ “ಪಿಂ 

(ಶರೀರ ಸ್ಥೆ ಸ್ಫರ್ಯ”ದ "ದ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಸೇಶ್ವ ರ ಸಿದ್ಧಾ ಂತಕ್ಕೆ 

ಸತ್ತಮೇಲೆ: ಮೋಕ್ಷ ಮಾನ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಾಧನೆ "ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ, 2 ಸತ್ತ ಜೀ ಲೆ 

ಕೆ ಸುಖವನ್ನು ಅರಿಯುವವನು ಯಾರು ? ಸವಿಂ ಜ್ಯ ಯಾರು? ದೇಹ 

ತದ ನಂತರೆ ಬರುವದೆಂಬ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ನಾ ಸ ಹುಟ್ಟದ ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹ 

ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಮುಕ್ತಿಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಥಮ ಕ ಕರ್ತವ (ಕಾಲಿದಾಸನು | 
ಹೇಳುವಂತೆ “ಶರೀರಮಾದ್ಯಂ ಖಲು ಧರ್ಮಸಾಧನಂ?.) 

೨ 

ಡೇ ೬ 

೬1 

( 

ವ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹರೆ-ಗೌರಿಯರೆ ಸಂವಾದರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಶರೀರೆ (ಪಿಂಡ) ಸ್ಫೈರ್ಯೋಪಾಯವೇ ಈ ರಸಸಿದ್ಧಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಸವೆಂದರೆ ಪಾರದ- 

ಪಾರಜವೇ. ಡಾ.ಶಂ. ಬಾ. ಅಂದಂತೆ ಪಾರೆದವು ಶಿವನ ವೀರ್ಯ. “ಅಯಂ ಮಮ 

ಪ್ರತ್ಯೆಂಗ ಸಂಭವಃ (ಮಮ ದೇಹರೆಸಃ”- ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಹರನು 79 ರಿಗೆ.) “ಪಾ 

ಜವು ಶಿವನ ಬೀಜ. ಅಭ ಕವು ಗೌರಿಯ ಬೀಜ. ಇವರ ಕೂಡುವಿಕೆ ಸಾವನ್ನೂ 

ಬಡತನವನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ” ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಹರನು ಗೌರಿಗೆ. ಈ ಹರ-ಗೌರೀ 

ಸೃಷ್ಟಿ ಸುಯೊಕೆದಿಂದ ಮೊದಲು ದಿವ್ಯತನುವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅದರಿಂದ 

ನನೆ ಗಸಿ ಗ ಸ, ಗಾಗ ಇಳೆ ಪಿಂಡಸ್ಕೈೈರ್ಯ (ದೇಹದಾರ್ಡ್ಯ). ಈ ಮೂಲ ಕ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ. 

ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ. ಈ ಸಾಧ ನೆಯೇ “ರಸಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ”. ಅದರಿಂದ “ಭೋಗಾ 

ರೋಗ್ಯಾಮೃತ?”. ಈ ರಸದರ್ಶನ ಸ್ಪರ್ಶನಾದಿಗಳು ಕಾಶೀ ಕೇದಾರಾದಿ ದಿವ್ಯ ಲಿಂಗ 

ಗಳ ಪೂಜೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತ ದೆ. 



ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲಿ 

ಇಲ್ಲಿ ಪಾರಜವು ವೀರ್ಯ(ರೇತಸ್ಸಿನ)ದ ಪ್ರ ಪೃತೀಕ.. ಅಭ್ರೃ ಕನ್ನ ಸಿ ಸ್ತ್ರೀ ರಜೋ 

ರ್ಶನ ಅಥವಾ ಯೋನಿಪಟಲದ ಪ್ರತೀಕ. ಡೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸ 'ಸಮಾಗವುದಮರ್ಮ 

“ರಸ” ಸಂಸ್ಕಾ ರದ ೧೮ ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹೊಳೆಯುವದು. ಈ ರಸ 

ಚ ಸಸ್ಥಾರಗಳು ಇಂತಿವೆ: ಸ್ತೇದನ, ಮರ್ದನ, ಮೂರ್ಚನ, ಸ್ವಾಪನ, 

ಸಾತನ, ವಿರೋಧ, ನಿಯಮ, ದೀ ಛಃ ಗಮನ, ಗ್ರಾಸ, ಪ್ರಮಾಣ, ಜಾರಣ, 

ವಿಧಾನ, ಗರ್ಭಿದ್ರುತಿ, ಬಾಹ್ಯದ್ರುತಿ, ಕ್ಷ ಕೌರಣ, ಸಂರಾಗ, ಪಾರಣ, ಕೌಮಣ ಮತ್ತು 

ಭೇದನ. ಈ ಪರಿಭಾಷೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಭೋಗ ಕಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆಂಗಿಕ ಚಮವಟಿ 8ಕೆಗಳನ್ನ್ನು 

ಧ್ವ ನಿಸುತ್ತ ದೆ! ಈ "ರಜೇಂಧ' ಅಜರಾಮರಕರಣ ಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು. 

ಪ್ರಾ ರಸೇಶ್ವ ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಟ್ಟೆ ನಲ್ಲಿ “ಹಾಲುಮತ'ದಿಂದ ಬೇರೆ_ಎಂಬ ದರ್ಶನ 

ಮೇಲಿನ ಸಂಕ್ಸಿ! ಪ್ರ ಇತ ಅ ಆಗಬಹುದು. ವೇದಪೂರ್ವ ಕಾಲದಿಂದಲೂ 

ಸಾರ್ವತ್ರಿ ಕವಾಗಿದ್ದ ಜಲತತ್ತ ದ ಉಪಾಸನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ತನ್ನ ದ್ಯೋತಕಗಳನ್ನು 

ಕ್ಷೀರಸಾಗರ, ಅಮೃ ತ, ಜಲಪ್ರ ಳಯ ಮುಂತಾದ ಪ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದೆ. 

“ಅಪ್ಪ ೀವಾ ಷಾ ಅಗ್ರ ಬ ದದ ಭಗವದ್ಗಿ ಆ “ರಸೊ ನ್ಬೂಹಂ ಅಪು ಸ 

ಎಂಬ ಮಾತಿನ ವರೆಗೂ ತ ಆಪ್ ತತ್ತ್ವ ದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಸ ರೂಪ ಜ್ಞಾ ಸ 

ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಪ್ರಚಲಿತವಾದ “ಪಡೋಭಕ್ತಿ ತ ಪಂಥದ ವರೆಗೂ ಆರ್ಯಿೀಕರಣ, 

ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣಗೊಂಡು ಪ್ರತಿಷಿ ಹ್ಕಿತವಾದದ್ದೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಡಾ. ಶಂ.ಬಾ. 

ಜೋಶಿಯವರು “ಪಯೋಭಕ್ಕಿ” _ಪಾದರ. ಪಂಥದ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು 

ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತಾದರೆ ಅದು “ಹಾಲುಮತ”ದ ನಿಜವಾದ “ದರ್ಶನ”ವಾಗಬಹುದಿತ್ತು. 

ತ್ತಿ 

ಆ 

ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ದಿ. ನೆಗಳೂರ ರಂಗನಾಥರು ತಮ್ಮ ವಿಸ್ತ ವೆ 

ಹಿನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಂ.ಬಾ.ರ ಕೆಲವು ಮಹತ ಶ್ರದ ಎಧಾನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ 

ಮತಭೇದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾರಾಯಣ, ಪುರುಷ ಈ 

ಸಂಕೇತಗಳು ವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಬಗೆಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವಚನ 

ಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಟ್ಟು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ನಾರಾಯಣನು ಸೂರ್ಯನೆಂದೂ ಪುರುಷನು 

ವೆಂದೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ "ನೆರಂಗ'`ರು ತುಂಬ 

ತಾತ್ಟ ರ್ಯದಿಂದ, ಪರಿಶೃಮದಿಂದ ಮೂಲ ಲೇಖಕರ ಬಗೆಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತ್ಥಾ ದರ 

ಕ ಕಾಳ ಇರೆ ಸರಲ ಳು ೧ ಜರ್ಕ್, ದ ತ್ತ ಶ್ರ 

ಗಳಿಂದ ಸುಗಮ, ಸುಭಗ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥದ ಒಳ ಳಪರಿಚಯವನ್ನೂ ಕ್ಕೆ ಮಢಿತಾ 

ರ್ಥವನ್ನೂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ... ಇದರಿಂದ ನನ್ಫ ಈ ಕೆಲಸ ತುಸು 

ಬಿಗಿಯೇ ಆಯಿತು. ಅವರು ನಿರೂಪಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚರ್ವ ಶೆ ಸ ಶಿ ಅವರು ನಿರೂಪಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚರ್ವಣ ಮಾಡದೆ 

ಈ ಗ್ರಂಥದ ಬಗೆಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ ಸೀಕಾಯಿತು. 

ಅಲಾ ರಳ ಕ್ಕೆ ಕ ದಾ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೊ ೇೀ ಬರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೆದಷ್ಟೂ 
` ; ಗಿರಾ ಕ್ ಇ ಇ್ೌ ಕೆ ೮ 
ಆದಿಮ] ಜ.ದಷ್ಟೂ *ರಸ' ಉಂಟು, ಹಲವು ಹಂತಗಳ ಛಲ ವಿಚಾರ ಪ್ರಚೋದನೆ, 



ಹಾಲುಮತ ದರ್ಶನ ೮೧ 

ಮಿದುಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಶಂ. ಬಾ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಲೇಖನಗಳ ಜೀವಶ್ರುತಿ. ಅದು ಈ 
ಗ್ರೆಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಒಗೆದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ ಜಿ ಣಿ ಇಣಿ ಡಿ ಖಿ ಡ್ಮ 0 

ಸಾಗಿದ ಪ್ರಮೇಯ.-ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಆವ್ಚಾನ 

ವಾಗಿವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶಗೊಳಿಸಿದರೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಂಥವೇ 

ಆದೀತು. 

ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳಿದೇಬಿಟ್ಟಿದೆ. “ಕಂ? ತತ್ವದ 

ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಪಬ್ಧಂಹಣ ಮಾಡಿಯೂ ಪೂಜ್ಯ ಶಂ. ಬಾ. ಅವರು ಈ “ಕಂ”ಗೂ 

ಕಂನಡದ ಕಂಗೂ ಯಾವ ಎಂಥ ಸಂಬಂಧ? ಹೇಳಿದಂತಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣ ರಿಗೂ ಈ ಆಪ್ಸೇ 

ನಾರ-ಕಂ ತತ್ರಕ್ಟೂ ಏನು ಎಲ್ಲಿಯ ನಂಟು? ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೇ ವಿರಮಿಸುತ್ತೇನೆ. 

“ನಿಜವನ್ನರಿಯಬೇಕೆಂಬ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಥ್ಯವುಂಟೇ ) ಎಂಬುದನ್ನು 

ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ವಿಚಾರವಂತ ಎದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು.” 



೮೨ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಿಪ್ಪಣಿ 

ಯಗ್ರೇದದಲ್ಲಿ "ಅದಿತಿ' ದೇವಮಾತೆ, ಆಕೆಯೇ ಗೋಮಾತೆ. “ಗಾಂ ಅನಾಗಾಂ 

ಅದಿತಿಂ ವಧಿಷ್ಟ” ಅಂದಿದೆ, ಒಂದು ಹುಕ್ಮಂತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ ಆಕಳು (ಆಕೆ "ಅ- 

ನಾಗಾ” ನಾಗರದಲ್ಲ?) ಈ ಆವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಃ ನಡ ಎಂದು ಸಾರಲಾಗಿದೆ. . ನಾನು 

ಹಿಂದೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ಗೋವು ಆರ್ಯನಿಗೆ ಪವಿತ್ರ. ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 

ಗೋವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಭಾಷೆಯೇ ಪ್ರಶಸ್ತ. ಆರ್ಯಾವರ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಟ್ಟಲೆ 

ಹಾಲು ಹಿಂಡುವ ಗೋವುಗಳೇ ಇಂದಿಗೂ “ಹೇರಳ ವಿಶೇಷತಃ ಪಂಜಾಬದಲ್ಲಿ. 

ಆದರೆ, ಆರ್ಯರಲ್ಲಿ “ಗವಾಲಂಭ” ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. "ಮಧುಪರ್ಕ'ಕ್ಕೆ 

ಗೋಮಾಂಸ ಅವಶ್ಯವಿತ್ತು. ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಗೋವು ಸಾಕುತ್ತಿ ದ್ದ ರು_ಹಾಲಿಗಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ, (ಬಹುಶಃ ಗೋಕುಲದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿಂದಲೇ "ಗೋರಸ'ಕ್ಕೆ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ನ ಮೆಚ್ಚು ಗ್ಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಬಂದಿತ್ತು ಈತ ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು 
ಸ ಇಂಪ್ರನ ನ ರೋಷಕೆ ಸಪಾ ಪಾತ್ರನಾದನೆಂಬ ಕಥೆಯ ಇಂಗಿತವೂ ಇದೇ. ಅಂತೆಯೇ 
“ಗೋ 'ಪಾಲಕೃಷ್ಣ "ನೆಂದು ಲೊ ಕಪ್ರಸಿ ಸಿದ್ಧ ನಾದ!) 

ಆದರೆ, ಹಾಲುಮತದ ಹಟ್ಟಿಕಾರ-ದನಕಾರರು ಇಂದಿಗೂ ಎಮ್ಮೆ ಶಯ ಹಾಲು- 
ಹೈನದ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ತ ಹೆಚ್ಚು. ಎಮ್ಮೆ -ಕೋಣಗಳೇ ಸ್ ದೇಶದ- 

ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ದಕ್ಷಿಣಾಪಥದ ಮೂಲ ಜಾನುವರಗಳು. 1 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರ್ಯ 
ರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದ ಪಶುವೆಂದು ಕೆಲ ಎದ್ವಾ ೦ಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವೈದಿಕ 
ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹವ್ಯ-ಕವ್ಯ ಕರ್ಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಜು ಹಾಲಿಗೆ ಸ್ಳಾ ನವೇ ಇಲ್ಲ. 
ಬಸಹ ಶಿವನ ವಾಹನವಾದರೆ ಕೋಣ ಣ (ಮಹಿಷ) ಯಮನ ವಾಹನ! ಅಲ್ಲದೆ ದುರ್ಗೆ- 
ಕಾಳಿ, ಚಂಡಿ ಮಹಿಷನನ್ನು ವಧಿಸಿದವಳು. (ಈ ಮಹಿಷ ವರ್ಗ ಎಶ್ವಾ ಮಿತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ 
ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತ ದೆ” ವಶಿಷ್ಠನಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೇನುವಿತ್ತು [) ತ 

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹಟ್ಟಿ (ಪತ್ತಿ)ಕಾರರು ಆರ್ಯರ ದನ(ಗೋವು)ಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದ 
ಗುಡ್ಡ ಗವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿ ತ್ತಿದ್ದ ರು... ಆರ್ಯರೂ ಈ ಮಹಿಷೋಪಜೀವಿಗಳನ್ನು. 
ದ್ವ ಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಿದ್ದ ರೊ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಕಂದಮಿಳ ಹಟ್ಟಿ ಕಾರರು ಮರುತ್ಗೂ 
ಗಳಂತೆ ವೋ ಮಾತರ' 'ರನಿಸಕೊಂಡಿದ್ದು ಗೋಬ್ಬಾಹ ್ಪ್ರಹ್ಮಣ ವಿಶಿಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಶರಣು 
ಹೋದದ್ದೋ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ ್ವಯಗೂಡಿದ್ದೋ ) ಹ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಗೆ 
ಆಧಾರವಾದ ಎಮ್ಮೆ. ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಕ “ಹಾಲುಮತ"ದವರು ದೇವತ್ವ ಕ ಏಂಚದ 
ದಾಖಲೆಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಗುವದಿಲ್ಲ [ 



«ರಾಸ ಸ ಸಂಸ್ಕ ಎತಿಯ ಪೂರ್ವನೀಶಿಕೆ'ಯ 

ಕೇಂದ್ರಪ ಪ್ರಮೇಯಗಳೂ ಅವುಗಳ ವತಕಾಲಿಕ 

ವಿಶೇಷಗಳೂ 

ಘೀ ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರ “ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಕನ್ನಡ” ೧೯೩೩ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ 

ವಾಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಜನಾಂಗದ ಮೂಲದ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗೆ. ಒಂದು 

ವಿದ್ಯುದಾಘಾತವನ್ನ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವ ವ ಮಹತ್ ನಸಾಹಸವನ್ನು ಆ ಅಪೂರ್ವ 

ಪುಸ್ತಕವು ಮಾಡಿತು. ಡಾ. ರಂ. ಶ್ರೀ ಮುಗಳಿಯವರು ಅಂದು ಉದ್ಗ 'ಡಿದಂತೆ “ಕನ್ನಡ 

ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕೆಲಸವು ಒಂದು ಭಾವ 

ಗೀತೆಯಂತೆ ನೂತನ ರಮ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತು [” 

ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕುರಿತು ಡಾ. ಎ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ 

ಪರಿಷತ್ಬತ್ರಿ ತ್ರಿತೆಯಲ್ಲಿ ೧ (೧೯೩೪ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಂಚಿಕೆ) ಈ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು: 

“ನರ್ಮದಾ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಂತವೇ ಪ್ರಾಚೀನ 
ಕರ್ಣಾಟಕವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವರು (ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು). ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ 

ಸಾಧನಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡುವಲ್ಲಿ ಅವರೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಿದ್ಧಾಂತವು 

ಹ ದುದು ಎಂದು ನಮಗೂ ಭಾ 

ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈಗ ಜ್ಞಾಪಿ ಕೊಳ್ಳುವ `ಉದ್ದೇಶವಿಷ್ಟೇ. ಶಂ.ಬಾ. 

ಅವರು ಆ ಗ ಗ್ರಂಥದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಅನೇ ಕ ತ ಥಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. “ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 

ಮೂಲ? (೧೩೪, “ಕರ್ಣಾಟಕದ ವೀರಕ್ಷತ್ರಿಯರು” (೧೯೩೬), “ಶಿವರಹಸ್ಯ್ಯ” 

(೧೯೩೯), “ಕನ್ನಡದ ನೆಲೆ” (೧೯೪೦) ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳು ಜೋಶಿಯವರ ಜೀವಂತ 

ಲೆಕ್ಕಣಿಕೆಯಿಂದ 'ಡಿಜ್ಞಾ ಸುಗಳ ವಿಚಕ್ಷಣತೆಗೆ ಆಹಾ ್ವನವಾಗಿ ಹೊರೆಬಿದ್ದ ವು. “& 000% 

೦( ೦೬೬-5॥£೩೫6/॥೧8 1೧30೦£(೩೧೦೮6” ಎಂದು ರಂಗನಾಥ ದಿವಾಕರರು ಒಂದನ್ನು 

ಕರೆದರು. . “17706 000% 000೯ 76(೮೯೮೫೦೮ 15 ೦೫೮ 1೪0100 6೪೮೧ (06 

[781೪೮೯511೫7 21016550೦೯5 5(81  (861£ 810೧0೯ ೦೫೩ ಎಂದು 

ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ದೇವುಡು ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹೊಗಳಿದರು. “೩೧ 0005೩117 

೮೫೦6116೧ ೫೦೧” ಎಂದು ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತ 

«ಎ0 (೩೯ ೩5 1 1೧೦%, 70೦ 50೩6೮ 6156 (0೩೫ 7೦೬೯5 1೩5 ೩6 16೬ 61೪೮6 

666068 1010 106 06೩೯1, ಓ0100%/% 0೩5 ೦! 10೩೯7೩ಟ೩1೩'' ಎಂದು ಶಂ. 

ಬಾ. ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಪೂರ್ವತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. 



. ಪ್ರೆಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಅನಂತರೆ “ಮರಾಠೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ” ಎಂಬ ಮರಾಠೀ ಭಾಷೆಯೊಳಗಿನ ಪುಟ್ಟ ಕೃ 

೧೯೫೨ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಖ್ಯಾತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿ 

ಗಳು “ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ 

ಮಕುಟಮಣಿ” ಎಂದೂ ""115 ೫೦೭೬ 15 06£77೦೩೭೮6 10 (೯೮ 77೦0651) 

೩೫ ೪೫10 ೩ 50181! ೦8 001೩5566 50001೩85810” ಎಂದೂ ಕೊಂಡಾಡಿ 

ದುವು ! ಪೂಜ್ಯ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆಯವರೇ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು 

ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆ ಗ್ರಂಥವು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ* ೨೫ ವರ್ಷ ಸಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಶಿ 
ಇಂದಿಗೂ ಅದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನೇಕ ಗಣ 

ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಂಶೋಧಕರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿ ದ್ವಾರೆ. ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ನಿರೂಪಿಸಿದ ನಿಲುಮೆಯತ್ತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಮಾಜೇತಿಹಾಸತ 

ಪ್ರಪಂಚವು ಒಲಿಯುತ್ತಿದೆ. 

ಲ. 

ಜ್ರ 
ಇ 

ಮುಂದೆ ೧೯೬೦ರಲ್ಲಿ “ಹಾಲುಮತ ದರ್ಶನ”ವೆಂಬ ಹಿರಿಯ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅವರು 
ಬರೆದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯತಃ ಶೈವ-ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು 
ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚರ್ಚೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಯ-ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಗಮದ 
ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅನುಸ್ಯೂತವಾಗಿತ್ತು - ಕಂನಡ-ಕಂನುಡಿಗಳ ಮೂಲದಲ್ಲಿಯ ಜನತೆಯ 
ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮಾರಿ ರೂಪಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಕತಿಯೊಳಗಿನ ಜೀವಸೆಲೆಯಂತಿದ್ದ ರಸ 
ತತ್ವದ, ಜಲಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಷಯವು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ 
ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. 

ಅಂದಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಸಮ್ಮೇಲನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ವಾಜ್ಮಯದ ಕಳೆದ 
ಒಂದು ದಶಕವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತ ನಾನು, “ಹಾಲುಮತ 
ದರ್ಶನ'ವು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕನ್ನಡದ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು “ಮೇರು 
ಕೃತಿ” ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರ 
ಸ್ಟಾ ಮಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹುಚ್ಚು ಸಾಹಸವೆನಿಸಿತು. ಅವರು ನನ್ನ 
ಮಾತನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದರು. ಅವರೇ ಬರೆದ “ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೃಹದ್ಗ ೨ಂಥಕ್ಕೆ ಆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು | 

ಆದರೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮೇರುಕೃತಿಯೆಂದು ಕರೆಯಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ 
ಕನಿಷ್ಕ ಅರ್ಹತೆ ಯಾವುದು ? ಅಂಥ ಅರ್ಹತೆಯ ನಿಕಷ ಯಾವುದು ? 

ರ 2 ಡ್ ೫ 

*ಇದೀಗ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ೨ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಹೊರಬದೆ. 



“ಕರ್ಣಾಟಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕೆ'ಯ ಕೇಂದ್ರಪ್ರಮೇಯಗಳೂ... ೮೫ 

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬಗೆಯ ನಿಕಷ 
ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು; 

೧): ಆ ಗ್ರಂಥವು ರಸಾನುಭೂತಿಯ ಅಪೂರ್ವ ಆನಂದವನ್ನು ಈಯಬೇಕು. 

ಅದೂ ನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ೨) ಓದಿದ ಬಳಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಅರಿಯುವ, ಅನುಭವಿ 

ಸುವ ಹೊಸತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯು ದೊರೆಯುವಂತಿರಬೇಕು. ೩) ಓದದೇ ಇದ್ದರೆ 

ತಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಮೌಲಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅಜ್ಞಾನಿ 

ಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಿ ದ್ದೆ ಎಂದೆನಿಸಬೇಕು. ೪) ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿಸುವಂತೆ ವಿಚಾರ 

ಗಳನ್ನು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಮಾಕ್ಷಿಸುವ ನೂತನ ರೀತಿಯು ಅವಗತವಾಗಬೇಕು; ಹೊಸ 

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಬೇಕು. 

ಈ ನಾಲ್ಕು ನಿಕಷಗಳಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ರಸಾನುಭೂತಿಯ ಲಲಿತ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ 

ಒಪ್ಪಿ ದ್ವೆಂದು ಬಿಟ್ಟರೂ ಉಳಿದ ಮೂರರ ಬರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ “ಹಾಲು 

ಮತದರ್ಶನ”ವೇನು, ೧೯೬೭ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ “ಕರ್ಣಾಟಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪೂರ್ವ 

ಪೀಠಿಕೆ”ಯೇನು ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಹವಾಗಿ ಆಯಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಷ್ಠಕೃತಿಯಾಗಿ 

“ವರಾಸರಿ” ಚಿನ್ನವೆನಿಸುವಂತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಳ್ಳದಿರುವವನು ದುರ್ವಿದುಗ್ಗ 

ನಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲವೆ ಮುಗ್ಧನಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು 

ತಿಳಿದಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ ಇವೆರಡು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇಕೆ ಅವರ ಈ ಹಿಂದಿನ 

ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬಂದಷ್ಟು ಮೂಲಾಗಾಮಿಯಾದ ಮರ್ಮಗ್ರಾ ಹಿಯಾದ ಪಾರ 

ದರ್ಶಿಯಾದ ಸತ್ಯಶೋಧನೆಯು ತಥ್ಯಮಂಥನವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅರ್ಧ 

ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ 

ವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರೊಬ್ಬರದೂ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಬಹುದು. 

ಇದು ವಿಶೇಷಜ್ಞ ತೆಯ ಯುಗ. ಇಂದು ಜ್ಞಾ ನದ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಸ್ತಾರವಾಗು 

ತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶಾಖೋಪಯೋಗಿಯಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತವೂ ಆಗುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷಜ್ಞತೆಯ 

ಅಗಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಆಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿ ದೆ... ಒಂದು ಕಾಲಖಂಡ, ಒಂದು 'ಐತಿ 

ಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭ, ಒಬ್ಬ ಮಹಾಪುರುಷ, ಒಂದು ಪಂಥ, ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, 

ಒಂದು ಕೃತಿ ಹೀಗೆ ಪರಿಮಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆಯ್ದು ಕೊಂಡು ಅದರ ಇತಿ 

ಮಿತಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮಪ್ರಾಜ್ಞ ತೆಯ 

ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವೈಖರಿ. 

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಏಕಾಂತಿಕವಾಗಿ ಅಸಹಾಯರಾಗಿ “ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಕಾರ್ಯಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತದ ಜನ-ಧನ, ಸಲಕರಣೆ, ಉಪಕರಣಗಳ ಬಲವಿಲ್ಲದೆ 

ಆರ್ಥಿಕದಷ್ಟೇ ಶಾರೀರಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವೂ ಇರದೆ, ತಪಶ್ಚರಣ ಜರ್ಜರವಾದರೂ ಯಜ್ಞ 

ಶಿಖಿಯಂತೆ ಉಜ ಪಲ ತೇಜಸಿ ಎತೆಯಿಂದ ಊರ್ಜಿತವಾಗಿ ಊಧ ರ್ರ ಮುಖವಾಗಿ ಯೇ 

ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸತ್ತ ಶದಿಂದ ಸಾಧನಕೇರಿಯ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಾಧನೆ 



೮೬ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳೂ ತೊಡಗಿರುವ ಶಂ.ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ೭೨ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ನ 

ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದ್ರುವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲದ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯ ಹಾಗೂ ಸ ರೂಪ ದ ಬಗೆಗೆ 
ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಇಂಥ ಚಯ, ವಿಶಾಲವಾದ, 
ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ನಿಬಿಡವಾದ ತರ್ಕದಲ್ಲಿ: ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಯ 
ಸ್ವರವಾಗಿ “ಕಂನಾಡ ಸ ಸಮಷ್ಟಿ ಪುರುಷ'ನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಗೆದರೂ 

ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಾಹಸವೇ ಸರಿ. 

ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಭೃ ತಿಯ ದೋಷಗಳೂ ಗುಣಗಳಂತೆಯೇ ಸುಸ್ಪ ಷ್ಟವಿವೆ. 
ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರ ೃಢಿಲ್ಯ ವಿದೆ. ಚರ್ವಿತಚವರಣ, ಪುನ ರುಕ್ತಿ. ಬೀಸುಮಾತು 
ಗಳು, ವಿಷಯಾಂತರದ ಮ್ಯಾವೋಷ್ಯ ವ್ಯ ಥಾಪಲ್ಲವ, ಇತಿಹಾಸಜ್ಞ ನ ತಟಸ್ಪ ಗಾಂ 
ಧೃತಿಗೆಡಿಸುವ ಸಮಾಜಸೇವಕನ ಮ] ರಾಷ್ಟ ಸ್ವೃಭಕ್ಕ ನ 'ಕಳವಳಗಳ ಅಪ್ರಸ್ತುತ 
ಉದ್ರೆ ೇಕ___ಒಂದೇ, ಎರಡೇ ? ಇಂಥ ದೋಷಗಳು ಪ ಗ್ರಂಥದ ೫೪೯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 
ಉದಕ ಕ್ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಾ ದರ್ಶನ”ವನ್ನೂ 
“ಕರ್ಣಾಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕೆ”ಯನ್ನೂ ಸಂಗ್ರ ಹವಾಗಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಬದು 
ಸುಶ್ಲಿ ಷ್ಟ ವಾದ ಗ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕನ್ನ ಡದಂತೆ ಠಗ್ಗ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕಟಿ 
ಸುವ 1 ಕ್ಟ ನಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಗ ಗ್ರಂಥರರ್ತರ ಮಹಾ. ತಪಸ್ಸಿ ನ ಸಾಫಘ ಫಲ್ಯದ ದೃ 
ಯಿಂದ ಒಂದು ಅಗತ್ಯದ ಕರ್ತ ವಾಗಿದೆ. “ಶಂ.ಬಾ. ತ ನಮ್ಮ ಜಡ 
ಆಸ್ತಿ”-_ಎಂದು ಅಪ ಸ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ* -ಉಪಕುಲಪತಿ ರ್ಯಾಂಗ್ಲಾರ್ ಪಾವಟೆಯವರು 
ತಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ನಾ ್ಯಲಯದ ಪ್ರಕಾಶನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಈ ಕರ್ತ ಚ 
ಪೂರೈಸಿದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕನ ಡಕ್ಕೊ ಹದುಪಕಾರವೇ ಆದೀತ ಇದೂ 
ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಥ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪರ್ಷ ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಅನುಮಾನ ಯ ನಗಳ 
ಬಗೆಗೆ ತಿ ತೀವ್ರ ಮತಭೇದವೂ ತಲೆದೋರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಗ್ರಂಥವೇ ಈ 
ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಚರಮ ಸಿದಾ ಂತವೆಂದು ಗ್ರಂಥಕರ್ತರೇ 
ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ. ಕಾಳನ್ನು ಹೆಕ್ಸಿ ಕೇರುವಂತೆ ಇದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ ೫ 

ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯವಂತಿಕೆಯ ವಿನಂತಿ, ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲೋಪದೋಷಗಳೂ ಈ 

೫ ೫ ೫ ೫ 

“ಕರ್ಣಾಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕೆ' 'ಯನ್ನ್ನು ಬರೆಯಲು ಹೊರಟ ಮನೋ 
ಭೂಮಿಕೆ ಯಾವುದು ? ಅದರೆ ತಾತ್ವಿ ಕ ನಿಲುಮೆ ಏನು ? ತುಸು ಗಮನಿಸೋಣ. 

*ದಿನಾಂಕ ೨೨.೭.೧೯೬೭ರ ಸಂಜೆಗೆ ಧಾರವಾಡದ ವಿದ್ಯಾ ರಣ್ಯ ಹಾಯಸ್ಸ್ವೂ ಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಗ್ರಂಥದ 
ಬಗೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಅಧ ಶ್ತಹೀ ಠದಿಂದ. ತ ಲೇಖನವೂ ಸೊ ಪ್ರಸಂಗದ 
ನಿಮಿತ್ತ ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗುತ್ತಿದೆ. 



“ಕರ್ಣಾಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪೂರ್ನ ಪೀಠಿಕೆ'ಯ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮೆಯಗಳೂ,..... ೮& 

ಇತಿಹಾಸ-ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನಿವೇದನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮಾ- ಸಂಕೇತದ ಬೂಮಿ 

ಕೆಯ ಸ್ವೀಕಾರವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಎಂಬುದರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದವರು, ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದವರು, ಶಂ.ಬಾ. 

ಅವರೇ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾ ಗಲಾ೦ದು. “ಸತ್ಯವೆಂದರೇನು ? ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾಗಿ 

ಕೇಳಿದ್ದು ೦ಟು,. ಉತ್ತ ರಕ್ಸಾಗಿ ತಡೆಯದೆ ದುಡುಕಿದ್ದೂ ಉಂಟು. “ನಿಜವ ಕಂಡಿಪೆ 

ನೆಂಬ ಕಣ್ಣ ಜಂಭದ ಹುಂಬ'ರಿಗೆ ಕವಿವರ್ಯ ಬೇಂದ್ರೆಯವರೇ ಎರಡು ಸವಾಲು 

ಹಾಕಿದ್ದುಂಟು: “ನಿಜವೇನು ಮಳಲ ಹುಡಿಗಿಂತ ಕೀಳೆ ?” ಇನ್ನು “ಮಳಲಹುಡಿ 

ಗುಟ್ಟಾ ಕ್ವದರೂ ಏನು ಕಣ್ಣ ಕೂಳೇ ?”, 

ಸತ್ಯ ಒಂದು ೩09೯೩೦೭1೦೫. ""1168 ಓಟ! 06೦೦0365 ೩ 116 ೫%ಔ60 

1£ 15 76೧೦೩೬೮೮'' ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸತ್ತ್ರೈ ಇದೆಯೇ ? 

ಸಾತತ್ಯವಿದೆಯೇ ? “ಸತ್ ಎಂದರೆ ಇರುವಂತಹುದು. ಅಂದಾಗ ಭೂತವು ಸತ್ಯವೇ? 

ಭಾವ್ಯವು ಸತ್ಯವೇ ? ಅಥವಾ ಕಣ್ಣೆದುರಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಅದು ಕ್ಷಣಿಕವೇ ?. ಅಥವಾ 

ಕೇವಲ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವೇ ? ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ ಭಾವನೆಯಂತೆ ` ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ಸಂಕೇತ 

ಪ್ರತಿಮೆಗಳೊಳಗಿನಿಂದಲೇ ಅವುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಯುತ್ತದೆ ! ಹಾಗೆಂದು 

ತಿಳಿಯಬಲ್ಲದು...-ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಆದಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ಧತಿಯ ಸ್ವೀಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ 

ಗೊತ್ತಾಗಬಲ್ಲದು. 

ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗೆ ಸ್ಫೃಟ 

ಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತುಂಬ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ; ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ. 

ಆರಂಭ. ಭಾಷೆಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 

ಮಾತು-ಹಾವಭಾವ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ.  ಪ್ರೌಢರಾದ ಹಾಗೆ 

ಭಾಷೆ ವಾಸ್ತವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ರೂಪ ತಾಳುತ್ತದೆ. ಸಂಕೇತದ 

ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಅದನ್ನು ಭಾಷೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಸರ್ಗದೊಂದಿಗೆ 

ಬದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಇವೆರಡೂ ಹಂತದ ಸೂಚನೆಗಳು ಮಾನವ ಕೋಟಿಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಇಂದಿಗೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 

ಇಂಥ ಭಾಷೆಯೆಂಬ ಉಪಾಯದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತಂತ್ರವಿದೆ. ಅದು ಮಾನವ 

ನದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಿವಾದ ಸ್ಮ ಎತಿಯದು. ಅಹಂಕಾರ-ಅಸ್ಮಿತೆ-ಆತ್ಮಪ್ರಜ್ಞೆ ಇವೇ 

ಮಾನವನ ವಿಶೇಷವಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೆಲವಾರು ಗುಂಪುಗುಳಿ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿಯೂ 

ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ನಾಳೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಹಿಡಿದಿಡುವ 

ಸಂಕೇತತಂತ್ರ ಮಾನವನದೇ ಸ್ಮ ಎತ ಈ ಸಂಕೇತಗಳ ಒಂದು ಕ್ರಮ ವಿಕಾಸಗೊಂಡ 

ರೂಪ, ಶಿಲ್ಪ ಭಾಷೆ. 

ಈ ವಿಕಾಸ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಂ.ಬಾ. ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಅನುಕರಣ, ಎತ 
ಟು 

ಕ್ರಾ ಷಂ ಹ.ತಿ ಸಂಕೇತಗಳ 
ಅನುಸರಣ ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರ. ಈ ಪ್ರತಿಮಾ-ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು 



೮೮ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಬರೆದಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಿಪಿಯೆಂಬ ಸಂಕೇತ, ಕ್ಸ ಹಷೀವಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವರೆಗೂ ಮಾನವನು 

ನಿಸರ್ಗದ ಅಂಗ... ಆಗ ಅವನದು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಅನುಕರೆಣದ ಹಂತ. (ಆದರೆ ಕ್ಛೃ ಷೀ 

ವಲನ ಹಿಂದಿನ ಜಂಗಮ ಪಶುಪಾಲನದ ಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಯ ಎರ 

ಅನುಕರಣದ್ದೆ ೇ ಇದ್ದಿ ತೆ ?) 

ಅನುಕರಣದಿಂದ ಅನುಸರಣಕ್ಕೆ ಮಾನವನ ವಿಚಾರ ಯಾವಾಗ ಹಾಯಿತು ? 

ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಹಂತಗಳು «£61660009 ಆದಂತಿವೆ. 

ಮುಂದೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡತೊಡಗು 

ವನು ಎಂದಾಗ ಶ್ರೀಯುತ ಜೋಶಿಯವರು ವಿನಿಮಯ-ವಾಣಿಜ್ಯ-ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು 

ಉದ್ಯೋಗದ ಅಂಗವಾಗಿಯೇ ಪರಿಗಣಿಸಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ 

ವ್ಯಾಪಾರ..ಸಂಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾನವನು ಮಣ್ಣಿನ ಸೆರೆಯಿಂದ ನೆಲಲಾಯಿಯ 

ಸೆರಗಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿದನು. “ಚರಾತಿ ಚರತೋ ಭಗಃ?) 

ಈ ಭಾಷಾವಿಚಾರದ ಮಹತ್ವವೇನೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು 

ಒಂದು ಸಾಧನ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೇ ಆರಂಭ 

ವಾಗುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ನಾಗರಿಕತೆಗಿಂತ ಪ್ರಾಚೀನ. ಸಾಧನ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಒಂದು 
ಜನಾಂಗದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆ ಲೆ ಮುನ ಡೆಗಳನ್ನು ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಅರಿತ ತುಕೊಳ್ಳಲು 
ಅದರ ಭಾಷೆಯ ಪಡಿಯಚು ತಿ ಪಡಿನು ಡಿನಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಯ್ ಏಕೆಂದರೆ 

ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಕ್ಟ ೈಲಿಕ್ಕೆ ಹೂಳಿಬಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಹೊಳಲುಗಳ ಭಗ್ನಾವಶೇಷ 
ಗಳನ್ನು ಶಿಲಾಲೇಖ, ಮುದ್ರೆ » ನಾಣ್ಯ, ಶಿಲ್ಪ, ಚಿತ್ರ, ಪಾತ್ರೆ, ಪಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಜಡ 
ವಸ್ತುಗಳು ಸಾವಂತ ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ 
ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕೆಯ ಪರಿಶೋಧನೆ ಪರಿಶೀಲನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಧನವು ಆಯಾ 
ಜನಾಂಗದ ಭಾಷೆಯೇ ಸರಿ. 

೫ ೫ ೫ ೫ 

ಇದು ತುಂಬ ಮೂಲಗಾಮಿಯಾದ ಮಾತು, ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಭಾಷೆಯ 
ಮುಖಾಂತರವೇ ವಾಕ್ಪ್ರಯೋಗ ವಾಕ್ಪ ಪ್ರಚಾರಗಳ ಕೂಲಂಕಷ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ 
ಯಾದ ಎಚಿಕಿತ್ಸೆ ತ್ಸ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಜಾ ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಂದಮಿಳ ಜನಪದ 
ಗಳ ಆದಿನಿವೇಶನಗಳ ಕುರಿತು ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ 
1108015೭10 ೩0೦೧೦೩೦0 ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವುದರ ತಥ್ಯಾ ೦ಶವೇನೆಂಬುದು ಇಷ! 
ಕೊ ಪ್ರೀಢೀ ಕರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಅವರ ಭಾಷಾ ವಿಷಯಕ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ ಮನದಟ್ಟಾಗ 
ಬಹುದು. 

ಈ ಬಗೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷಿಕ ೩;೧೯೦೩೦% ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ 
ಈ ಗ್ರಂಥದ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ಈ ಸಲ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಕೇವಲ ಭಾಷೆಯ 



“ಕರ್ಣಾಟಸಂಸ್ಕೃೃತಿಯ ಪೂರ್ವನಫೀಠಿಕೆ”ಯ ಕೇಂದ್ರಪ್ರಮೇಯಗಳೂ... ರ೯ 

ಬೆಂಬತ್ತಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ಪಕ್ವತೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅವರ ಕಾರ್ಯ 
ಪದ್ಧತಿ ಹೀಗಿದೆ: ತಾನು ಸವ ಮಗ್ರವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ “ಇಅನುಮಾನಿತ ಸತ್ನ” 

ಗಾ 
(8970೦೭8515) ವನ್ನು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹ ಹೊಂದುವಂತೆ ಹ 

ಇದ್ ಶತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನದ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ದೈವ ತಗಳೂ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೂ, ಸ್ಹಳ 
ನಾಮಾಂಕಿತಗಳೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ (ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾದ) 
ಪ್ರವಾಹದ ಹರಿವು_-ಹರಹು ಇವುಗಳ ತಾಳಮೇಳದಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಮಾತನ್ನು ತನ್ನ 
117 [೧೦೬೮519 ನಿರೂಪಿಸಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದಲ್ಲದೆ, ಡಾ ಶ್ರನನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಅವ 

ಶೇಷಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲ ದೃ ಢೀಕರಸಲಾಗದೆ. ಅನುಮಾನಿತ 

ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾ ೦ತವಾಗಿ' ಕಟ್ಟು ಹ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದ ಸಕಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳೂಂದಿಗೆ 

ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರ ಪುನಾರಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕ 

ವಾಗಿ ಸಾಧಕವಾಗಿ ಸಮಾಜಮೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರ (೫೧೩೦1೦8೫) ಸ್ವಳನಾಮಾಂಕಿತಗಳ 

ಅಭ್ಯಾಸ (00080189) ಮತ್ತು ತೌಲನಿಕ ಧರ್ಮವಿಚಾರ ಇವುಗಳ ಭದ್ರವಾದ ನೆರ 

ವನ್ನೂ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಹಿಂದಿನದು ರೂಪಣಮನಸ್ತ ತ್ತ (6688೩10. ಇದು ಭಾವ 

ಬುದ್ಧಿಗಳು ಏನಾದರೊಂದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ, ಇದರ ಗಮನ ಸಮಗ್ರತೆ 

ಹೊರತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲ. ಬಿಡಿಯಿಂದ ಇಡಿಯದರ ಜ್ಞಾ ನವಲ್ಲ. ಇಡಿಯದರ ಅನು 

ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಿಡಿ ಅಂಗ_ಅಂಶಗಳ ಪರಿಚಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ *ಇಡಿ'ಯು 

ಅದರ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಒಟ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಸುಯಯಿ ದೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೂ ಲ, 

ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯದ ಆದರ್ಶ ಅಥವಾ ದರ್ಶನ. ಮುಂದೆ ಅದರ ವಾಸ್ತವತೆಯು ಅದರ 

ಭಾಗ-_ವಿಭಾಗಗಳ ವಿಶೇಷ ಚಟು ಸಬು ಇದು .ಆಧುನಿಕ 

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪದ್ಧತಿ. ಇದುವೆ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ ಅನುಮಾನಿತೆ ಸ ಸತ್ಯದ ಸಿದ್ಧಾ ಂತದ ರೀತಿ. 

ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಹಲವಾರು ಹಿರಿ ಕಿರಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳ 

ಇಟ್ಟಿ ಕ್ವಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೇರಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ. ತಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲಗ್ರಾಹಿಯಾದ 

ತಥ್ಯಗಳಿಂದ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ವ್ನಾಪಕವಾದ ಅನುಮಾನಿತ ಸತ್ಯದ ವಾಸ್ತವತೆ 

ಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ೦ತ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿಯಥಾ ಥಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಸ್ದಾ ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ಮ 

ಪುಲವಾದ ವರಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಆದಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರದ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ 

ಆಯ್ದು ಸೂರೆಮಾಡಿ ತನ್ನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಸಾರವತ್ತ ತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ಥ ತ್ನ 

ಮನಗಾಣಿಸುವುಡ? ಇಲ್ಲಿಯ ವ ವಿಚಾರಸರಣಿಯ ರೂಪುಗಾರಿಕೆ 

ಸೇ ೫ ೫ ೫ 

ಹೀಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಮೆ ನೀಯಗಳು ಯಾವುವು? ಒಂದು ಬಗೆ 

ಯಾಗಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ “ಕಣ್ಮ! ರೆಯಾದ ಕನ್ನ ಡ”ದಿಂದ ಇಂದಿನ ಈ ಬೃಹದ್ಗ ೨ಂಥದ 
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೯೦ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ವರೆಗೂ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದುದು ಒಂದೇ ಕೃತಿ. ಎಲ್ಲ 

ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಶಯ ಪಡೆಯುವುದು ಒಂದೇ ಅರ್ಥಾಕೃ ತ್ರಿ, 

ಅಂಥ ಆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ದೀ 186519) ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ 

ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ 
೧)  *ಗೋದಾವರಿವರೆಂ” ಕನ್ನಡ ಜನಪದ (೮ನೆಯ ಶತಮಾನ) ಇದ್ದುದು 

ನಿಜವಾದರೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯು (ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩೦೦-೨೦೦) ಹೇಳುವಂತೆ ವಿಂಧ್ಯಪ್ರ ಪ್ರದೇಶವೆ 

ಆಯಾವರ್ತವಿದ್ದು ಅದರ ದಕಿ ಕ್ಲಿಣಕ್ಕೆ “ಅ ಕ್ ಅಯಜ್ಞೆ ೀಯರ ಭೂಮಿ” ಎಂಬುದನ್ನು 

ಎಜಿಕ ಜ್ 

ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ವಿಂಧ್ಯದ (ನರ್ಮದೆಯ ಆಚೆಯ) ವರೆಗಿನ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂದ 
ಮಿಳಿರ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯ ಗು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ) ಪ್ರಕಾರವು ಪ್ರ ಚಲಿತವಿತ್ತು 

ಇದನ್ನು ಸಾಧಾರವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾ ರೆ ಶಂಕರರಾಯರು, ಅನೇಕಾನೇಕ ಸ್ಟ ಸ್ಥ ಗವ್ಯ | 

ಗಳ ಪರಿಶಿ ೇಲನೆಯಿಂದ, _ ಊರು,-ಪಟ್ಟಿ ಟ್ಟೈ,-ಪಾಡಿ, ವಾಡಿ ,-ವಾಜ್ಯ- ಹಟ್ಟಿ, ಹಾಟ, 

ಬಾಡ,-ಬೀಡು ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಾ ಮನಾಮಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಿ ಕ್ಸಿಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿವೆ. 

೨) ನರ್ಮದೆಯ ಉತ ತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಲುಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾ ಹ ಕುರ್ವ್ಪ, ಮಾಲ್ತೊ 

(ಕ್ಷುದ್ರಕ. ಮೂಲಏಕ ?) ಜನಗಳ ಮಾತು ಹ 1 ಹತ್ತಿರದ ಭರಡಾರಾ, 

ಚಂದಾರದ ಹೊಲೆಯರೂ ಗೊಲ್ಲರೂ ಆಡುವ ಬಿಜಾಪುರೀ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡನುಡಿ. 

ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಮೂಲದ ಜನಗಳು ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ, ಕರ್ಣಾಟಕದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 

ಹೋದರೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಅರ್ಥಹೀನ ಸಂಗತಿಯೆಂದು ಸಿದ್ಧಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ 

ದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುರುಬರು ದನಗಾರ (ಧನಗರ) ಹಟ್ಟಿ ಕಾರರು ನೆಲಸರಕ್ಕೆ 

ಯಾವ ನಿಮಿತ್ತವು ಒದಗಿದ್ದಿ ಲ... ೪೫ನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಥ 

ಸ್ಫೋಟವೇನೂ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಾಮ. ಡಾಮರೆಗಳೂ ದಕಿ ಕ್ಲಿಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಿ ಲ್ಲ - ಆದರೆ 

ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಪಾ ತಗಳು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಒದಗಿ 

ಬಂದಿವೆ. ಆರ್ಯ, ಶಕ್ಕ ಹೂಣ್ಮ ಅರಬ, ಪಠಾಣ, ವ ಮುಂತಾದ ಪರಕೀಯರ 

ದಾಳಿಗಳು, ಬೌದ ತ ಜೈನ ಮತ ಪ್ರಚಾರದ ತೆರೆಗಳು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿಯುವಂತೆ ಗರು ಸರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿವೆ. 

ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ತಮಿಳು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿಯ ಆಖ್ಯಾ ಯಿಕೆ_ಅ ಅಗಸ್ಯ್ಯನು ದ್ದಾ ರಕೆ 
ಯತ್ತ್ಪಣಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಬಗೆಯ ಕುರುಬರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಆ (ಊ 

೩) ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆರಂಭಗಾರರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ;) ಕಂನುಡಿಯ 
ಅಂತರ್ಗತ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ, 11) ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಕೃತ ಪೋಷಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ, 
111) ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಂದ, ;೪) ಇತ್ತಿ ಚೆಗೆ ನೆಡೆದ ಉತ್ಕನನಗಳ ವರದಿಗಳಿ.ದ 
ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ವಾಲ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ದಿ ಕ್ಷಿಣದ ತಳಕಾಡಿನಿಂದ 
ಉತ್ತರದ ಮರಹ ತ್ಛಾ ವಿದರ್ಭ, ನರ್ಮ ದಾ ತೀರಗಳವರೆಗಿನ ಮ ಜನಸಂ ೦ಸ್ಭ್ರೃತ್ರಿಯ 



“ಕರ್ಣಾಟಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕ”ಯ ಕೇಂದ್ರಪ್ರಮೇಯಗಳೂ... ೯೧ 

ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಮರವರು, ಕಳವರು, ಕುರುಂಬರು, ದನಗಾರರು. ಯಗ್ರೆ ೀದ 
ದಲ್ಲಿ ವನಗೂರ ವನರ್ಫದ (ವಾನರ ?) ರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪ ಟ್ಬವರು ರುದ್ಧಾ ್ರಧ್ಯಾಯದ 
“ತಸ್ಮರರು' ಹೀಗೆ ಕರ್ಣಾಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪೀಠಿಕಾ ಪಾ ್ರರಂಭವು ನರ್ಮದಾ ತೀರದಲ್ಲಿ 
ಎಇಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಂ.ಬಾ. ಇದು ಬರೆ ಅನಿಸಿಕೆಯ ಅಂಬೆ ಬೋಣವಲ್ಲ. ಅರಿಕೆಯ 
ನಂಬೋಣವಾಗಿದೆ. 

೪) ಕಂದಮಿಳು ವೇದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹ ದ ಣಾಪಥಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, 

ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲ. ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ 
೧೨ 

೧೨ 

ಕರ್ನಾಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖು ಕೇವಲ ಕಂದಮಿಳ ಭಾಷಿಕ 
ಕ 

ಹ! ದಲ್ಲಿ-ಬುಗೆ ನೇದ, ಅಥರ್ವವೇದ, ವಾಜಸನೇಯ ಶತಪಥಾದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದ 

ಮಿಳು ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ ಚ್ಚುತ್ತ ಹೋಗಿವೆ. ಉತ್ತರಾಪಥದಲ್ಲಿ ರಚಿತ 
ವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಾಥಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕಂದಮಿಳು ಮಾತು. ಅವೂ ಪ್ರಾಣಿ ಸಸ್ಯವಾಚಕ 
ಮಾತು [_ -ಸೇರಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಜನ ಇದ್ದಿ ದ್ದೆ ೀ ಕಾರಣ 

ವಲ್ಲವೇ? ಯಗ ದಲ್ಲಿ ಭ್ರ “ಜನರನ್ನ ೇ ಅನಿಂದ್ರರು, ಅನೆ ಸ್ಯೀದೇವರು, "ಆನ್ಯವ್ರ ವತರು 

ಮತ್ತು ಮ್ಳ ಧ್ರಮಾಚ ಚಿಗಳು ಎಂದು ಜರೆದಿದ್ದಾ ರೆ. ಮಗ್ಗ ೇೀದಿ ರಾಜೆ ಬ “ಅನ್ಯ ̀ರು 

ಮನ್ಯರಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದರೆ ಅವರ ನುಡಿ “ಮೃಧ ಧ್ರ ಜಾ ಮಾಡುವಂತಹದು, ಬಿರುಸು, 
ಕಿವಿಗೆ ಜಡಿದಂತೆ [` ವಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಆಶ್ಚ್ರ ರ್ಯವಿಲ್ಲ. 

೫) ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ 1 ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ 

ಪರಂಪರೆಗಳ ಹೆಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಸಾರಿದವರು ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು. ಅಗ್ನಿ ಸಂಪ್ರ 

ದಾಯ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇವೇ ಆ ಪರಂಸರೆಗಳು. ಜಲದ ಆಪಃ ರಸದ 

ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಯಾಜಕರದು. ಯಾಜಕರಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದು. (ಸೈಂಧವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ 

ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಕುಂಡಗಳಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ತೀರ್ಥಕುಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ 

ವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ) ಯಾಜಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಪಷಿಗಳದು. ಅವರು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಗಳು. 

ಸಮಾಜ ಪರಾಯಣರು. ಅಯಾಜಕ ಜಲಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುನಿಗಳದು. ಇವರು ಜೀವ 

ನದ ಮೇಲೆಯೇ ಮುನಿದವರು, ಮದಿಂತಮರು, ಸಮಾಜ ವಿಮುಖರು, ಪವಾಡ : 

ಗಾರರು. ಯಾಜಕ ಸಂಪ್ರ ದಾಯ ಮುನಿಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ವೈಚಾರಿಕ ಭೂಮಿಕೆ 

ಮೂಲತಃ ಭಿನ್ನ. ಹದ ಭಿನ್ನ ಜನಾಂಗದ ॥ ಭನ್ನ್ನ ಭಾಷಿಕರವು. 

ಈಪ ತಿಪಾದನೆಯನ್ನು “ಹಾಲುಮತದಶ ರ್ಶನ”ದಲ್ಲಿಯೇ ಶಂ.ಬಾ. ಮಸ್ತ 

ಸ್ಪ ಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿ ಗ ಪ್ರಾ. ಎರಿಶ್ ಫ್ರಾ ಹ ಎ 
ಬ್ಬ 

ಶಂ.ಬಾ. ರಃ ಕಂಡು ಕೊಂಡು: ॥ ಪ್ರತೈ ಕವಾಗಿ ೧೯೬೦ 6೫% 

ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನಿ ಷ್ಟು ವಿವರ ವಿಸ್ತಾರಗಳೆ ನಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಗ್ರಂಥದ 

ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ.ಬಾ. ಅವರ ಮೌಲಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಪೂರ್ವತೆಗೆ 

ಇದೊಂದೇ ಸಿದ್ಧಾ ತವು ಸಾಕು! 



೯೨ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಓ) ಕಂದಮಿಳು ಜನಭಾಷೆ ಎಂದರೆ ಏನು? ಕಂದಮಿಳಿನಿಂದ ದ್ರಾವಿಡರು 
ಬೇರೆಯೇ? “ದ್ರಾವಿಡ” ಮೀಮಾಂಸೆಯೇನು? ಶಂ.ಬಾ. ಅವರಿಗೆ (ದ್ರಾ ವಿಡ? 
ಶಬ್ದವೇ ಒಂದು 11೬% (ಮಿಥ್ಯಾವಾದ) ಎನಿಸುತ್ತದೆ. “ದ್ರಾವಿಡ' ಶಬ್ದದ ನಿರುಕ್ತ ೬ 
ನಿರ್ವ ಚನ ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ? “ಧೃ | -ಅಟ್ಟು ಓಡಿಸು 
ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಶಬ್ದ ಸಿದ್ದಿ ಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಚತ ಆರ್ಯ ರಿಂದ ಓಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟ್ಚವ 
ರೆಂದು ಅಥ ೯ ಹಚ್ಚು ವ ಚುಡಿಕಕೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಶಂ.ಬಾ. ಅವರಿಗೆ ಸಮ್ಮತ 
ವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಯಾರನ್ನೂ ಓಡಿಸಿದ ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ನ 
ತಂಡಗಳನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಆರ್ಯ ತ ಜನಪದಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 
ತಮ್ಮ ಲ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತ ಹೊಡ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಯರ ವಿಸ್ತ ರಣೆಯ ಕಾರ್ಯ 
..! (500೦೮85116 ೮1716೯೩1೦05 ೩೧೮ ೩5೦೯೧1೦೧7೩ ೩೧6 ೧೦೭ 
6೫7೩೫51085.) ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ಆರ್ಯಪೂರ್ವ ಜನ ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಆರ್ಯೇ 
ಕರಣ ಹೊಂದಿದರು. ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ದ್ರಾವಿಡ "ಶಬ್ದ ವನ್ನು ತಮಿಳ- ದ್ರಮಿಡ- 
ದ್ರವಿಡ ಹೀಗೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. (ಆದರೆ ಈ ನಿರುಕ್ತಕ್ಕೆ ಆಧಾರ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಣ್ಯ 

ಹಾಗಾದರೆ “ಕಂದಮಿಳ'ವೆ ವಂದರೆ ಏನು? ಕಂನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಇವುಗಳ 
ಮೂಲದ ಮಾತು. ಆಗ ಇವೆರಡೂ ವಂಗಡವಾಗಿದ್ದಿ ಲ. ಜನವೂ ಪಂಗಡಗೊಂಡಿರ 
ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದಾಗ ದಾ ಫ್ರಾವಿಡವೆಂದುಕೊಳ್ಳು ವದಕಿ ಕ್ಷಿಣದ ಭಾಷೆಗಳು ರೂ ಪಗೊಂಡದ್ದು 
ಹೇಗೆ? 

೭) ಹೊಸ ಭಾಷೆಯ ಹುಟ್ಟಿ ನ ಗುಟ್ಟನ ನ್ನು ಶಂ.ಬಾ.ಅವರು ತತ ತ ಮಾರ್ಮಿಕ 
ವಾಗಿ ವಿವೇ ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಚನೆಯ ಪುಟ್ಟಿ ರ್ಯ ೫೩. ೮, 7114ರ ""1(೦೯1೮೩1 
5೬6] ೦8 £೧6 1101068 1'08886'' ಎಂಬ ಪ ಪ್ರಬಂಧದಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಉದಾ 
ಹರಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಮೈದಾಳುವ 
ಭಾಷೆ ಕಾಲ ಇವೆ ಯುಳ್ಳ ದ್ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಕಂದಮಿಳ-ಸಂಸ್ಕತ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ 
ಸಂಸ್ಕೃತ ತ ಭಾಷಿಕರ ಹತ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರ ಪ್ರಾ ಕೃತ ಒಂದು. ಕಂದಮಿಳನ್ನೇ ಬಲ್ಲವರನ್ನು 
ಹತ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರ ಪ್ರಾ ಕೃತ ಇನೊ ದು ಹಸರು ಒಂದೇ ಆದರೂ ಈ ಪ್ರಾಕೃತಕ್ಕೆ 
ಎರಡು ಪದರು. 

ಮೂಲ ಉಚ್ಚಾರ ಪದ ತಿಗೆ-ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಮಾರ್ಪಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊ 
ಸ 

ತೆ ಕಾ 
ಪರಂಪರಾವಾದಿಗಳು ಸಂಸ್ಕತ 

ಚ್ಚ ೨ 

೬೫ 

ಸ್ರ -ಪ್ರುಕೃತಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಸಾ ಸಸಿ ಳದ್ದಾ ವಡವವಸಿಕೊಂಡು, ಅದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾ ಪ್ರಾಕ್ಫ ಕತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಂಡ ಕರಾ ದೊಡ | ಪಂಗಡ ಬ ಸತಾ ಯಿತು. 

ನ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಧ್ರರು, ಬಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಸಿ ಸ್ತಿತ್ರದ ದವರು. ಎರಡನೆಯದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಕೃತದೊಡನೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ 



“ಕರ್ಣಾಟಸಂಸ್ಕೃೃತಿಯ ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕೆ'ಯ ಕೇಂದ್ರಪ್ರಮೇಯಗಳೂ... ತ್ತಿ 

ಒಂದಾದದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ೪-೫ನೇ ಶತಮಾನದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು 
ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿರಬೇಕು. 

(1) ಸಂಸ್ಕೃತ-ಪ್ರಾಕೃತ ಒಗ್ಗಿ ಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟ 

ಲಾಟರು; (11) ಅಂತಹದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರರು (ಮರಹಟ್ಟ- 

ಮರ್ಹಾಟ, ಸಂಸ್ಕ್ರತೀಕರಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ); ಮತ್ತು (111) ದ್ರಾವಿಡ ಬುಡಕಟ್ಟನ್ನು - 

ನುಡಿಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡದೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ "ಅರಿಯ? ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕಂನುಡಿ-ಹೀಗೆ 

ಭಾಷೆಗಳು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತ ಬಂದವು. (ಇವರನ್ನೇ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಚೀನ 

ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ "ವಡಮೊಳಿ'_ ಉತ್ತರದ ನುಡಿ-ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.) 

೮) ಇಷ್ಟೇ ತಲಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿದ್ಧಾ ೦ತ ಮರಾಠಿಯ ಎಕಾಸ- 

ವಿಸ್ತರಣೆಯದು. ಹತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ 

ಮರಾಠೀ ಶಾಸನ ಕರ್ಣಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿ 

. ಕೊಂಡುದರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಶಂ.ಬಾ. ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ 

“ದ್ವೀಪಸಿದ್ಧಾ ತ”... ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣಾಪಥದ ಆರ್ಯೀಕರಣದ ಕಥೆ 

ಇದೆ, . ನರ್ಮದೆಯಿಂದ ಕಾವೇರಿಯವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಕೃತ ಅಧ್ಯಯನ 

ಅಧ್ಯಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಕೊಂಡವು. (ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ “ಜ್ರ ಸ್ಥಾನ'ದಂತೆ [)* 

"ದೇಸಿ'ಯು ಹೊಸ "ಮಾರ್ಗ? ಹಿಡಿಯಿತು. (ಎಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ 

ಕವಿಗಳಿಗಾಗಿ “ರಾಜಮಾರ್ಗ? ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ!) "ಅರಿಯ' ಪ್ರುಕೃತ 

ಭಾಷಿಕರ ಓಣಿ-ಕೇರಿ-ವಸತಿಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಲಗ್ಮ ಸಮೂಹಗಳಾಗುತ್ತ ನಡೆದವು. 

ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಎರಡನೆಯ ಪುಲಿಕೇಶಿಯ ಶಿಲಾಲೇಖದಲ್ಲಿ “ತ್ರಯಾಣಾಂ ಮಹಾರಾ 

ಷ್ಟ್ರಾಣಾಂ”-ಎಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ.. ಐದನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ 
ತ-ಪ್ರಾಕೃತ ಬೆರೆತುಹೋದ ಕಂನುಡಿಯ ಭಾಷಿಕರು ಮೂರ 

ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಎಂದೋ ಎರವಾಗಿದ್ದರು. 

ನೂರಕ್ಕೆ ೬೦ರಷ್ಟು ಸಂ 

ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗದಷ ಲ 

ಹೀಗೇಕೆ ಆಯಿತು? ಈಗಲೂ ಏಕೆ ಆಗಬೇಕು? ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ನಮ್ಮ 

ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ “ಅರಿಯ? 

ಭಾಷಿಕರು ಹತ್ತು ತಲೆಮಾರಾದರೂ ಮನೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳು 

ತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಂದನೆಯ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿಯೇ-ಹೆಂಡತಿಯ ಮೋಹಕ್ಕೋ, 

ಗಂಡಿನ ಹಂಗಿಗೋ !... ಮನೆ ಮಾತನ್ನೇ "ಅರಿಯ' ಮಾತಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 

ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ? | 

ಕನ್ನಡಿಗರು ಮರಾಠಿಗರಲ್ಲಿ, ಮರಾಠಿಗರು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಮೂರು ತಲೆ 

ಮಾರಿನ ಭಾಷಿಕ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರು ಮಾಡ 

ಬೇಕು. ಜತೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಂದಮಿಳ- ಸಂಸ್ಕೃತ-ಪ್ರಾಕ್ಕ ತ ಇವುಗಳ ಸಂಮಿಶ್ರಣದ ರೀತಿ 
೪) 



೯೪ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಳಿ ಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪರಿ 

ಶೀಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? 

೯) ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗತಿ 

ಯೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ 10026515 ಗೆ. ಅವರು ದಕ್ಷಿಣಾಪಥದಲ್ಲಿಯ ಇತ್ತೀಚೆಯ 

ಉತ್ಪನನಗಳ ವರದಿಗಳಿಂದ ಯೋಗ್ಯ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದು | ೧೯೨೪ 

ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಜಾನ್ ಮಾರ್ಶಲ್ರು ಸೈಂಧವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉತ್ಪಾತ ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ 

ನೀಲಗಿರಿಯ ಪಚ್ಚೆ, ಹಟ್ಟಿಗಣಿಯ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃ 

ತಿಯ ಸಂಪರ್ಕವು ದಕ್ಷಿಣಾಪಥದಲ್ಲಿಯೂ ಚಾಚಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವಂತೆ 

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿಕಳಿಹಾಳ, ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ, ಗಡಿಗನ್ನೂರ, ಸಂಗನಕಲ್ಲು, ಮಾಸ್ತಿ, 

ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಮುಂತಾದ ಎಡೆಗಳ ಅಗೆತದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿರಿಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೆಳ 

ಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇದರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ದಾ ಲಯದ ಡಾ. ಅಲಚಿನ್, 

ಪುಣೆಯ ಡಾ. ಸಾಂಕಳಿಯಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುರಾತತ ವಿಭಾಗದ 

ಡಾ. ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಭಾವಿತವಾಗಿ ಈ ವಿದ್ವನ್ಮಣಿಗಳು ಶಂ.ಬಾ. 
ಅವರ ಸಿದಾ ಂತವನ್ನೇ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಗಾ ತೀರದಿಂದ ಮಧ್ಯ 
ಪ್ರಾಂತದವರೆಗೂ ಅಶ್ಮಯುಗ ತಾಮ್ರಯುಗಗಳ ಪಶುಪಾಲನೆಯ ಒಂದೇ ಸಮಾನ 
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಲ್ಕುಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸ್ಪ ಷ್ಟವಾಗುತ್ತ ಧೆ 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಹಾಲ, ತೆರವಾಡ. ನೇವಾಸ್ಕೆ, ದೈಂಬಾದ, ಚಂದೋಲಿ ಮುಂತಾದ 

ಕಡೆಯ ಅಗೆತಗಳೂ ಇದನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯ ಬೂದಿ 
ಗುಡ್ಡ ಗಳನ್ನೂ ಡಾ...ಅಲಚಿನ್ರು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರದಿಯಿಂದ ಮೂವತ್ತು 

ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ-ಪಟ್ಟ,-ಪಾಡಿ,_ ಹಳ್ಳಿ, ಹಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳ 

ನಾಮಾಂಕಿತ ಐತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪುಷಿ ಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ !. ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ ಮಾತು 

ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಡಾ. ಅಲಚಿನ್ ಅವರು ಹಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ 
ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾ ಎ 

ಶಂ. ಬಾ. ಅವರ ಜಲಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಿದ್ಧಾ ೦ತಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ 
ಏರಿಶ್ ಫ್ರಾವುವಾಲರ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಮರ್ಥನೆ ದೊರೆತಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಸುಮಾರಿಗೆ (೧೯೬೦) 
ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಈ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸಂಶೋಧಕರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಶೋ 
ಧನದ ತಪಸಿದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಂಶೆ ದೊರೆಯಿತು. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶೀ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ 
ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಾಯದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ 
ವೆಂದು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದೂ ಉಂಟು |! ಇರಲಿ. 

ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾ ತದ ಪುಷಿ ಗೆ ಆವು-ಆಕಳ-ತುರ್ಕು ಇತ್ಯಾದಿ 
ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ್ಥ ಳ ನಾಮಾಂಕಿತಗಳನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಂಸ 
ತಿಯ ಚೊಕ್ಕ ಕಂದಮಿಳ ತಳಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಹೇಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತೇತರವಾದ 



“ಕರ್ಣಾಟಸಂಸ್ಕೃೃತಿಯ ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕೆ”ಯ ಕೇಂದ್ರಪ್ರಮೇಯಗಳೂ... ೯೫ 

ಅತಿ ಪುರಾತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸ್ಥ ಸ್ಹಳ ಸಾಮಾಂಕಿತಗಳು ಕಂದ 
ಮಿಳ ಸತ ಆಗಿದ್ದು ಅವು ಬಲೂಟಿಸಾ ನ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಾನ ಬಿಹಾರ, ಅಧಿ 

ಓಡಿಸಾ, ನೇಪಾಳ, ಬಂಗಾಏಗಳವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ 

೧೦) ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ ಮೌಲಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಇನ್ನೊ ಸಂದು ಎಂಬು ವು ವಮ 
ಕೌತುಕವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವುದು-ದೇವ ಜೀವತು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಈ ನ ಅವರ 

ಜಿಜ್ಞಾ ಸಿ ಕನ್ನಡದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೃಷಿ 

ಅದಿತಿ, ಅಂಭ್ರಣಿ, ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪ ತ್ಕಿ ವಿಶ ಪಕರ್ಮ ಮರಗವ್ವ, ಎಲ್ಲಮ್ಮ, ಮಾರ್ಕಿ 

ಮಾಳವ್ವ, ದೇಮವ್ವ ಇತ್ಯಾದಿ ದೇವತಾ ವಿಚಾರವು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಏನೂ 

ಅಂದಂತೆ ಅಲ್ಲ. ವಿಶೇಷತಃ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ಇವರ ಕುರಿತು ಎಶ್ಲೆ ೇಷಣೆೆ, 

ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಟ್ಟರೀದೇವಿ, ಕೊಟ್ಟರವ ತ ಕೊಟ್ಟರಪ್ಪ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುರಗ,್ಕ ಮರುಳ 

ಮರಿಯಪ್ಪ (ಕುಮಾರ-ರುದ್ರ) ಇವರ ಮೂಲ ಮೂಲ್ಯಮಾಪನವು ವತ್ಯಂತ ಉದ್ಭ್ಬೋ 

ಧಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಹಾಲು, ಕ್ಸೀರವೃಕ್ಷ, ಪಂಚಾಲರು, ಪಂಚವಟಿ, (ಗೊದು 

ಗಿಂತ ಹಾಲು ಹಳೆಯಪರಿಚಿತ ವಸ್ತು) ಸ ಪದಗಳ ಉಪಪತ್ತಿಯೊಳಗಿಂದ 

ಶಬ್ದ ಸಂಕೇತದ ಒಳಗಿನ ವಿಚಾರದ ಗುಟಿಕೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ತೋರಿಸುವ ವಿಚಕ್ಷಣತೆಯು 

೬5 ಅವರೆ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಂತಿ ಜೆ! ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಣತ 

“ಮುತ್ತು-ತಾಳಿ”ಗಳ ಅರ್ಥದ ಎಳೆ ಹಿಡಿದು ಮುತ್ತೈದೆಯ ಮಂಗಲಸೂತ್ರದ ಮಣಿಯ 

ಮರ್ಮವನ್ನೇ ಅವರು ಸ್ಫು ಟಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಕನ್ನೆ ಯನ್ನು ನಚಜಾಜುವಿಗ 

ದೇವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಜತ ಒಳತಿರುಳನ್ನು ಜರು ಅರಳಿಸಿದ ಅಂದವನ್ನು ನೋಡ 

ಬೇಕು... ಈ ಅಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊ ದು ಉದಾಹರಣೆ, ಬಸ್ಸ ೇೀದದಲ್ಲಿ 'ಚೋಗತಿ' 

ದೇವದಾಸಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು "ಶಿಖಂಡಿ? "ರಿಪ್ಪರಸ' ಶಬ್ದ ಗಳನ್ನು 

ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವೈಖರಿ! 
೧೧) ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಿಂದ ಹರಿದುಬಂದ ಇನ್ನೊಂದು 

ಹೊಸ ನೀರು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯ ಕಥಾಕಲ್ಪ ಜಾ ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ. ಅವು 

ಗಳ ಸಿಂಪಿನೊಳಗಿನ ಮುತ್ತನ್ನು ಒಡೆದು ತೋರಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ 

ಯಜ್ಞ .. ಅವರ ಯಾವುದೇ ಗ ಗಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ಪ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಪ್ರ ಪ್ರಕಟ 

. ವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂ ಥವೂ ಇಂಥ ಎಶ್ಸೆ ೀಷಣೆಗೆ ಸ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಯಾಗಿದೆ. ಅಹಲ್ಯಾ. 

ಇಂದ್ರ ಗಾವ್ ಕಥೆ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ ಚ ಆರ್ಯ-ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಘರ್ಷದ ಒಳ 

ತಿರುಳಿನದೇ ಪ್ರತೀ ಕವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೌತಮನು ವ ಷಭ ಪೂಜಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ 

ಇಂದ್ರವಿರೋಧೀ ಪರಂಪರೆಯ ದ್ಯೋತಕನು. ಚಣ ರೀತಿ ಅಗಸ್ತ್ಯನ ಮತ್ತು ಭೃಗು 

ಕುಲದ ಕಥೆ. (ಭಗವದ್ಗಿ ೇತೆಯಲ್ಲಿ “ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಭೃ ಗುರಹಂ” ಅಂದಿದ್ದಾನೆ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಷ್ಣ. ಹಾಗೆಯೇ ವೃ ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಅಶ್ವತ್ಥ ತ್ಲ!) ಅಥರ್ವವೆ ಓದಕ್ಕೆ ಭೃಗ್ರಂಗೀರಸವೇದ 

ವೆಂಬ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. 1 ಭ್ರ ಥರ್ವ'ದ ವ್ಯುತ್ಪ ತ್ತಿ ಏನು? ಸಭ ಸುಷ್ಟ ತ 

॥ 



೯೬ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಅಗ್ನಿ-ಇದು ಥರ್ವದ್ದೇ ರೂಪವೇ? ಅ 

ದರೆ ಅಂಗೀರಸನು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಂಡನೆಂಬ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಯ 

ಇಂಗಿತವೇನು? ಅಗಸ್ತ್ಯ-ಭೃಗು ಪ.ಭತಿಗಳು ಅಂದಿನ ಜನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ 

ತಾದಾತ್ಮ ತ ಹೊಂದಿದ ಆರ್ಯರ ಖುಷಿಗಳು. 

ಅದೇ ರೀತಿ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಎಶ್ಲೆ ೇಷಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು 11೫ “ಮಾರ್ತಂಡ' 

ಮತ್ತು "ನ.ಚಿಕೇತ'ರದು. ಇಂಥ ಎಶ್ಲೆ ೀಷಣೆ ಇದೊಂದು ಒಗಟು ಬಿಡಿಸಿದಷ್ಟು 

ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಪುರಾಣ-ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಒಳ ತಿರುಳನ್ನು ಹೀಗೆ 

ಪದರು-ಪದರಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಡಿಸಿ, ತೋರಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಾರದರ್ಶಿ 

ಯಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಒಂದು ವಿಧಾಯಕ ವಿಕ್ರಮವು. 

ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಹಲವಾರು ತೀರ ಮೌಲಿಕ ಉಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಆನುಷಂಗಿಕ 

ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು 

ಪ್ರಮೇಯವೂ ಒಂದೊಂದು “ಡಾಕ್ಟರೇಟ್'ಗೆ ಖಾದ್ಧವಾಗಬಲ್ಲುದು. ಇದು ಶಂ.ಬಾ. 
ಅವರ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯ ಬಹುಶ್ರುತ ಪ್ರಾಜ್ಞತೆಯ ಧನ್ಯ ದ್ಯೋತಕವು. ಇಂಥ 

ಕೆಲವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ “ವ್ಯಾಮಿಶ್ರ” ಶೈಲಿಯ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಜೋಶಿಯವರ ಅಭಿ 
ಪ್ರಾಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಾರ ಪ್ರಚಜೋದಕವಾಗಿದೆ.* ಹಿಂದುತ್ತ ಪದ ವ್ಯಾಖ್ಯ-ವ್ಯಾಪ್ತಿ 
ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳ ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಅವನತಿಯ ಮಾಮಾಂಸೆಯನ್ನು 
ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದೆ. “ಹಿಂದೂಧರ್ಮ” ಎಂಬ 11೩816 ೮೦೯೫೩ 
ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಂಪರೆ 
ಗಳ ಪರೆ ಪರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಖಂಡವಾದ ನಿಜ 
ವಾದ ಸುಸಂಲಗ್ನ ಸಮಾಜವೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ ಕ ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧ ಸರಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ 
ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ವಿವೇಚನೆಯು 
ಅವರ ಚಿಂತನಶೀಲ ರಾಷಿ ್ ರೀಯ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ತರ್ಕನಿಷ 
ತಾತ್ವಿಕತೆಗೂ ತುಂಬ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. 

೧ 

€ ಬ ಇ ತ್ಮೆ ಇ ಯಬ, ಎ ಅದೇ ರೀತಿ ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪುರಾತನ ಪದರುಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವೀರಶೈವ 
ಪಂಥದ ಪರಂಪರಾಗತ ಅಂಶಗಳು ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಾರ 
ವಾಗಿ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ “ವೀರಶೈವ' ಪದದ "ವೀರ'ದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯೂ 
ಪಿತ ತ್ ಾರತವ ವಿಂಷಶಿ ಇತ ತ ತುಂಬ ಸ್ಟಾ ವ್ವರಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾರತವು ನಿಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಶ್ರೀ-ವೈಶ್ಯರಿಗೆ 

* ಅನರ ಈಚಿನ “(ಶೀಮತರ್ತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆ.ಶಯ : ರಾಜಯೋಗದ ಗುಹಜಾ ನ” 
ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, " 



“ಕರ್ಣಾಟಸಂಸ್ಕೃೃತಿಯ ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕೆ”ಯ ಕೇಂದ್ರಪ್ರಮೇಯಗಳೂ... ೯೭ 
ಕಾ 

ವೇದಾಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೆಂಬುದರ ಮರ್ಮವೇನು? ಪಾಲೀ-ಪ್ರಾಕೃತದ ಸ್ವರೂಪ, ಅಶೋಕನ 
ಶಿಲಾಲೇಖಗಳು ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಏಕೆ_ಅದೂ ದಕ್ಷಿಣಾಪಥದಲ್ಲಿ? ಮರಾಠಿಯೊಳಗೆ 
ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ ಕಂನಡದ ಆಖ್ಯಾತಗಳು, ಜ್ಞಾ ನೇಶ ಪರರು ಬರೆದ ಕನ್ನಡ ಪ ಸಾತ 

ವಾಹನರು ಆಂಧ್ರರೇ? ಅಶೋಕನ ಶಸ್ತ್ರ-ಸನ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೀಯ? 

ಎಹ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಂನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ? ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲಿ 

“ಇತಿಹಾಸ? ಹಿಂದೆಬಿದ್ದು "ಪುರಾಣ' ಮುಂದೆ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂತಲಗಳು ಎಷ್ಟು 

ಆಧಹರಿತ ಕರು; ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಸಣಕೆಯ ಧ್ರಿಧಾವೃತ್ತಿ ತ್ರ್ಮಿ ಶ್ರೌತ, ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಂ; 
ದಾಯಗಳ ಅಂತ್ಯ-ಐಕಾತ್ಮಕ ಹ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಒಂದು ಸಂಧಿ, ಅನುಮಾನಿತ ಸತ 

ವಿಚಾರ, ಒಂದೇ ಎರಡೇ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ 

ಆ ಕುರಿತು ಸೂಚಕವಾದ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮತಗಳನ್ನು ಮಿಂಚಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಾ ಗಳಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಜೋಶಿಯವರು ! 

“೨32 

ಚ್ಮ (ಟಿ 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ೫!ಟ1(-617726075108೩1 ಗ್ರಂಥವು; ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಸ್ಮಾರಕ (13088176081) ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ಉದ್ಸ್ರಂಥವು. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯ ಸಾಮಾ 

ಜಿಕ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನೇ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕವಾದೀತು. ಅದೇ ಬಗೆ 

ಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇತಿಹಾಸದ ಚರ್ಚೆಯೇ ಒಂದು ಸ್ವತ ತಂತ್ರ ಪ್ರಬಂಧವಾದೀತು. 

ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾ ೦ತಗಳ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಕುರಿತು ಯಾವ 

ಕಾಪ್ಪಣ್ಯವನ್ನು 5 ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ರಾಶಿರಾಶಿಯಾಗಿ ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಇತಿಹಾಸ, ಶಾಸನ. [ 

ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಡೆವಳಿ-ನುಡಿವಳಿ-ಏನೆಲ್ಪ ಸೂರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಜೋಶಿಯವರು ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಡಿ. ಸಿ. ಸರಕಾರ, ಡಾ. ಸಂಕಾಳಿಯಾ ಪ್ರಭೃತಿಗಳ ವಾದಗಳನ್ನು ಸ ಸ್ಪಪ ಕ್ಷವ 

ಮಂಡಿಸಿದ ಅವರ ತರ್ಕಶುದ ವಾದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಓದಿಯೇ .ಮೆಚ್ಮಬೇಕು. 
ಗ್ ಚ ಳು 

೧* 

ಶ್ರ 
ದ್ಮ ೪.1 

“ಕರ್ಣಾಟ ಸು | ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಬಿತ್ತಿ ದ ಪ್ರಶ್ನ 'ಪ್ರಮೇ 

'ಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನ ಡ ವಿದೃತ _ತ್ರ್ರಪಂ ೦ಚದಲ್ಲಿ ಪರಿಪರಿಯ ೫ ಹೆ ಬೇಕು. ಕಳೆದ 

ಹದಿನೈದು ವಷ ೯ಗಳಲ್ಲಿ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ “ಮರಾಠೀ ಯ 6 ಗೆಯ 

ಬಗೆಗೆ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲ್ಲ ಜ್ಞ್ಹಾ ನೋಪಾಸಕ 

ರಿ ಗ ) ಬ ಲ ಲ ಕೃತುತ್ತಿನ ನ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಪಾ ಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ 

ರಾ” ಒಗ್ಗದ (ೂ೫ತಃ ಆಲಸ್ಯ, ಬುನಾದಿಯಿಂದ ಬಿಡದೆ. ಬಂದ ತೆ ಗುಲಾಮ 

ಗಿರಿಯ ವೃತ್ತಿ ಬೌದಿ ಕ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ದೌರ್ಬಲ್ಮ ಸರ್ವಾರಂಭಗಳನ್ನೂ ಆವರಿಸಿನಿಂತ 
ಅ ಧಿ ನು ಶಿ ಈ 

ನಮ್ಮ ಅಭಿಜಾತ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಔದಾಸೀನ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಚ 



ತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಎಚಕ್ಷಣತೆಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ-ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ವಿದ ಸನ್ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಕಟ್ಟೆ 
ದಂತಾಗಿದೆ; ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. 

ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಕೈಗೊಂಡ ಕೈಗೂಡಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕಾರ್ಯ ವಸ್ತುತಃ 

ಒಬ್ಬನ ತಲೆಹೊರೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು 19೩. ೫೦೫% ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು... 

ಜಕ್ಕಣನ ಶಿಲ್ಪ ಶಾಲೆಯಂತೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಹತ್ತುಮಂದಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಮಾಡ 

ೇಕಾದ-ಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶಂ.ಬಾ. ಒಬ್ಬರೇ ಕಮಠನಂತೆ ಕರ್ಮಠ ನಿಷ್ಠೆ 

ಯಿಂದ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿ ದ್ಟಾ ರೆ. ಶಂ.ಬಾ. ಏಕಾಕಿ. ಅಸಹಾಯರು, ಗ್ರಂಥಾಲಯ 

ಕೈಗೆ ಎಟುಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಹಣದ ಬಲವೂ 

ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸುದವಕ್ಕೆ 

ಪಾ ್ರ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ̀ ನ ಬೈ ಜು ೫ ಧ್ಯೇಯದೃಷ್ಟಿ ಹಷ್ನಿಯ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ 

ವೃ ತ್ತಿಯ ಕಳಕಳಿಯ ಸಂಶೋಧಕರೂ, ವಿಶಾಲವ್ಯಾ ಸಂಗಿಗಳೂ ಜೋಶಿಯವರೊಂದಿಗೆ 

ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿ ದ್ಹಾರೆ. 

ಇವೆಲ್ಲ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರೆ ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಎಲ್ಲ 

ಬಗೆಯ ಅಸ್ಪಾಸ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ ತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಕಂನಡ ಕಂನುಡಿಗಳ ಮೂಲನೆಲೆಯ ಬಗೆಗೆ 

ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮಿಗಿಲಾದ ಮೂಲ್ಯದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತನ್ನ ವಿಕ್ರಮಾಂಕ 

ವನ್ನು ತಾನೇ ಮಿರುತ್ತ (ರ೯೦೩1೧£ 015 ೦೫೫ 7೦೦೦೯6) ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಪಂ 

ಚಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸೀಮಾಪುರುಷರಾಗಿ ವಿಲೋಭನೀಯ ವಿನಯದಿಂದ ಶೆ ೇಭಿಸುತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 
ಇನ್ನೂ ಐ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಇರುವುದು ಕನ್ನಡದ ಅಹೋಭಾಗ್ಯವೆನ್ನ ಬೇಕು. 
ಅವರ ಪ್ರಾ ಜ್ಞ ತೆಯ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯ ಪರಿಪಕ್ವ ಫಲಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೇರಳವಾಗಿ ಹ 
ಉಡಿಯಳ್ರ ಬೀಳ ಆಜಿ1 ತಕ 111 ಮತ್ತು ಅಂತ ಕ್ರ ಡ್ ಶ್ರಿ ಕ 
ಈ ಆಚಾರ್ಯಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕುಗ್ಗ ದಿರಲಿ-ಎಂಬುದೊಂದೇ ನನ ಸಂ! ಜಿಜ್ಞಾ 
ವಿನ ಜೀವಾಳದ ಕತ ೈತಜ್ಞ "ಕೋರಿಕೆ. 

ಕೆಲವುಸ್ಸ ಸ್ಟ್ರೀಕರಣಗಳು 

ಷೂ ರ್ “ಮೂಲಗಾಮಿತ್ತ'”`ವೆಂಬ ೮೦8060೭ ದ ಬಗೆಗೆ ತುಸು ಸೃಷ್ಠಿ ಷ್ಟೀಕರ 
ಣವು ಅಗತ್ಯ ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಶಂ.ಬಂ. ಅವರ ಸಂಶೋಧನವು ಅದರಿಂದ ಹೊರಡ 
ಬಹುದಾದ ಸಿದ್ದಾ ೦ತಗಳು ಯಾವ ದೃಷ್ಠಿ ಸ್ಬಯಿಂದ ಮೂಲಗಾಮಿ ಅಥವಾ ಮೌಲಿಕ 
ಎಂಬುದರ ಇತ್ಯರ್ಥ ಕ್ಕ ಅದು ಜಯ್ "ಮೌಲಿಕ'ವೆಂಬ ಮಾತು ೦೯1818೩1 
ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, “ಮೂಲಗಾಮಿ' ಎಂಬುದು 7೩61೦೩! ಅಥವಾ ೯೬೧6೩736881 
ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ ಪ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾ ಗಿದೆ. 

"ಮೌಲಿಕ'ವಾದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಮತ್ತು ಸ ಸಂತವಿಚಾರದಿಂದ ಒಡಮೂಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ 
ನೋಡಿದರೆ ಮಾನವನ ಜ್ಞಾ ನವಿಕಾಸದ. ಜಸ ಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಪ್ರಾಜ್ಞ ನಿಗೆ 
ಬಹುಶ್ರುತನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ ಸ್ಹತಂತ್ರ ಅಥವಾ ಮೌಲಿಕ ಜ್ನ ಅಶಕ್ಯವೋ ಎಜೆ [ 
ಒಂದಿನವರ ಹೆಗಲೇರಿ ಇಂದಿನವರು ನಿಂತವರು | ಭೂತವು ದಿನದಿನವೂ ಬೆಳೆಯುತಿ ರುವ 

ಇವಿ 



“ಕರ್ಣಾಟಸಂಸ್ಕ್ಯೃತಿಯ ಪೂರ್ವಸೀಠಿಕ ಯ ಕೇಂದ್ರಪ್ರಮೇಯಗಳೂ... ೯೯ 

ಪೆಡಂಭೂತ. ವರ್ತಮಾನವು ಅದರ ಹೆಗಲೇರಿ ಕುಳಿತ ಸದ್ಯೋಜಾತ ಶಿಶು! ಇನ್ನು 

ಆ ಎತ್ತ ರಕ್ಕೆ ಕುಳಿತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಅದರ ಕೆಳಗಿನ ಅಜ್ಜನಿಗಿಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಸು ಹೆಚ್ಚೇ 
ಕಾಣಿಸಬೇಕು! ಆ ಮಟ್ಟಿಗೇ ಇಂದಿನ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ನ] ೦ತಿಕೆ. 

ಇದರಂತೆ. ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ ಅನುಮಾನಿತ ಸತ್ಯ ೩ 018 16೩0 !೦೯೫೩೯ರ. 
ಅನುಮಾನಿತ ಸತ್ಯವೆಂಬುದಾದರೂ ಏನು? ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ ಅಂದಂತೆ ""17॥೩೬ 

15 01೧೦೭0೮515? ಗಿ೦೦ಟ07301೩£66 1೩೦(6 171೧8 1% 6150866 7681 

೦ ೩550776 50736 ೦೯೮೮ 17೪೫1೮೫ ೩ 017೦(116515 16 (೧17೦೪೫೫ ೩೧೫೦೧8 

116173], 

ಒಂದು ಅನುಮಾನಿತ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗೃಹೀತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅದುವರೆಗಿನ 

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ವಿವರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂ-ಗತಿ ಹಚ್ಚಲು ಅನುಕೂಲ 
ವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ಬರೇ ಸು-ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ, ಈ ವರೆಗಿನ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ 

ವಿಚಾರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. 

ಮತ್ತು ಮಂ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಅದು “ಮೂಲಗಾಮಿ”_ಐ0186 ೦ (86 ೫೮೯7 

₹೦೦ ೪೮೯೫ ಟೆ೦೫೦ಟ6€॥. ಮಯಮಷಿ ಮುನಿಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಮೂಲ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ 

ವೆಂಬುವರ ಮೂಲ, ಮರಾಠಿಗರ ಮೂಲ, ಕಂನಡ-ಕಂನುಡಿಗಳ ಮೂಲ, ಶ್ರೌತ- 

ಸ್ಮಾರ್ತ ಪರಂಪರೆಯ ಲೋಪದ ಮೂಲ, *ಹಿಂದೂ' ಎಂಬ ಸಂಭ್ರಮದ ಹೊದಿಕೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಹೋದ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಚಾರ, ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮೂಲ--ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲೆ 

ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಅವಿರತ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಶೋಧಜ್ಯೋತಿ 

ಯನ್ನು (56೩೯೦8 1168) ಬೀರಿದ್ದು ಈ ಬೃಹತ್ಯೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 

ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇಕೆ? ಜೈನರ 

ಮತೀಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕಂನುಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮರಾಠಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏಕೆ? “ಜ್ಞಾನೇಶ್ಯ ರಿ” 

ಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರಧರಸ್ವಾಮಿಯ “ಲೀಲಾಚರಿತ್ರೆ”ಯಂಥ ಮಹಾನು 

ಭಾವೀಯ ವಾಜ್ಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂನುಡಿಯ ಮಾತುಗಳೇಕೆ? ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ 

ಹೋಗಿ ಬಂಗಾಲ, ಬಿಹಾರ, ನೇಪಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟ ವೀರಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಅರಸುಮನೆತನ 

ಗಳಾಗಿ ಹೋದದ್ದು ಹೇಗೆ ? ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಯಾದವರ ವಂಶ ಕಂಡುಬಂದದ್ದು ಏಕೆ? 

“ಲಾಟ-ಕರ್ಣಾಟಯುಕ್ತ”ವೆಂಬ ಬೃಹತ್ಕಥೆಯಲ್ಲಿಯ ಉಲ್ಲೇಖದ ಇಂಗಿತವೇನು? ಗುಜ 

ರಾತ್ತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ುಧ್ಯಭಾರತ, ಇಂದೂರ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಪಂಜಾಬ, ಕಾಶ್ಮೀರ 

ಗಳ ಕಡೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಮೂಲದ ಸ್ಥಳ ನಾಮಾಂಕಿತಗಳು ಹರಡಿರುವುದು ಏಕೆ? 

ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ವೇದಪೂರ್ವ ಕಂದಮಿಳ ಭಾಷಾವಶೇಷಗಳು ವೈದಿಕ ವಾಜ್ಮಯ 

ದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದರ ಇಂಗಿತವೇನು ? ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಲ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ 
ಯ್ಮ 

ವಿವರ ವೈಪುಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತ ರೂಪಿಸಿದ ಕರ್ಣಾಟ ಸಂಸ್ಕೃ 

ತಿಯ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಗೆ ಗೋದೆಯ ಉತ್ತ ರಕ್ಕೆ, ಇತ್ತ ನರ್ಮದಾ ಅತ್ತ ಗಂಗಾ 



ಸ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 
ಶೋಣ ನದಿಗಳು_ಈ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶವೇ ನೆಲೆಯೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾ ತವು ಅನುಮಾನಿ 
ಸತ್ಯ (॥10(86619) ಎಂದು ಕೇವಲ ತರ್ಕಕರ್ಕಶ ತಾಟಸ್ಥ ಕ್ರದಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ಗ್ರಂ। 
ಕರ್ತರ ವಿನಯದಿಂದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. 

ಈವರೆಗಿನ ವೈಚಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ್ನೆ ಬದಲಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು 
ಕಾಲ್ಹವೇಲ್ ಸಾಹೇಬರ ದ್ರಾವಿಡ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ತೆಯನ್ನು ಅಸಂದಿಗ ವಾ! 
ಸೂಚಿಸಿ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಥಮತಃ 
ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ... ಇಲ್ಲಿಯದು ವೈಚಾರಿಕ ಪರಿವರ್ತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವಿಚಾರ 
ಪದ್ಧತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ್ಯಮಾಪನದ ರೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಗಿಸಬಲ್ಲ ನೂತನ ದೃಷ್ಟಿ 

ಸಂಸ್ಕೃತ-ಪ್ರಾಕೃತಗಳ ತಳಪಾಯಕ್ಕೆ ಬೇರೊಂದು ಬಹುಸಂಖ್ಯರ ಭಾಷೆ ಇದ್ದಿರ ಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ವರಿಷ್ಠ್ಕರದು ಸಂಸ್ಕೃತ.* ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ್ದು ಪ್ರಾಕೃತ, ಪಾಲೀ (ಪಾಡಿ) ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಭಾಷೆಗಳಾದವು- - ಎಂಬ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಕೋಲ್ಮಿಂಚಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ- ಭಾಷೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ವಿದಾರಕ ಬೆಳಕನ್ನೇ ಚೆಲ್ಲುವಂತಿದೆ |! 
ಅದೇ ರೀತಿ ಒಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಮನಃಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ನಿವೃತ್ತಿಪರ, ಪಾರಲೌಕಿಕ ವಿರಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿಯುವ ನೈಷ್ಯರ್ಮ್ಯದ ನಿಲುಮೆಯದು ಹೇಗೆ ಏಕೆ ಆಯಿತು_ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಂಥದಭಿಯೇ ಪ್ರಥಮಬಾರಿ ಸುಸಂಗತ ಸಂಯುಕ್ತಿ ಕ ಐತಿಹಾಸದ ಕಾರಣ ಮಾಮಾಂಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಹೊಸ ಮಾಪನವು ಶಕ್ಯವಿರುವಂತೆ ಇಷ್ಟವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ ಈ “ಅನುಮಾನಿತ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳು ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಸಾಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ ವಿಚಾರಸರಣಿಗಳು ಅಡ್ಡಬರುತ್ತವೆ. ಗತಾನುಗತಿಕತ್ವವು ಕೇವಲ ಅಗತಿಕತೆಯ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ' ಅದು ಅನೇಕಸಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಲಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮನೋದಾಸ್ಕಕ್ಕಿ ಶ್ರೀಮದ್ಗಾ ಂಭೀರ್ಮದ ಆತ್ಮಸಂತುಷ್ಟ ಆತ್ಮಸಂಭಾವಿತ “ಪೋಧೀ ನಿಷ್ಕ” ಪಾಂಡಿತ್ಯವೂ ಕೂಡಿ ಸಮಾಜದ ವೃಚಾರಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಗೆರೆ ಹಾಕಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕಿಗಿಂತ “ಕರುಣಾಳು ಬೆಳಕೆ” ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗುತ್ತಿ ದ್ದ ರೆ ಸೋಜಿಗವೇನೂ ಅಲ್ಲ! ' 
ಆದರೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೆಂಬುದೇ ಒಂದು ತೊಡಕಿನ ವಿಷಯ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ದೇವರು ಧರ್ಮ ದರ್ಶನ ಲೌಕಿಕಜೀವನದ ರೀತಿ-ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿ ತು ಹಿಳಿಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿ ರುತ್ತ ವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಎಳೆಬಿಡಿಸಿ ಜಿನುಗಾಗಿ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಅರಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯುಂಟು.ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಒರಟು ಸ್ವಾ ಪ್ರ 

* *ತಿರಸಾ? "ಪುರಸ೯? "ಪರಿಸ್'ಗಳಂತೆ "ಸಂಸ್ಕೃತದ ಈ "ಸಂಸ್ಃ ಉಪಸರ್ಗ ಎಲ್ಲಿಯದು? ಸಂಸ್ಥ್ರಾರ ಸಂಸ್ಕ್ಯೃತ್ಕಿ ಸಂಕರ, ಸಂಕುಲದಂತೆ ಸಿದ್ಧ ವಲ್ಲ 



“ಕರ್ಣಾಟಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕೆ ಯ ಕೇಂದ್ರಪ್ರಮೇಯಗಳೂ... ೧೦೧ 

ವಿಧಾನ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಅದರ ಉಳಿದ ಗೆರೆ ಬಣ್ಣ ಗಳಿಂದ ಹೊರತು 

ಪಡಿಸುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಶಕ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿರುವದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ! 

ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾ ನ ಜಿಜ್ಞಾ ಸೆಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು 

ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯೋಗ-ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೂ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರಿಯೆವು- 

ಇದೂ ಇಂಥ ವಿಷಯದ ಇತ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೊಡಕಾಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅನರ್ಥ! 

ಈ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮೌಲಿಕವಾದ ನಿಲುಮೆಯಿದೆ. ಅದೆಂದರೆ 

ಇತಿಹಾಸವೆಂಬುದು ನಿನ್ನೆಗಳನ್ನ್ನು ಇಂದು ಆಗಿಸಿದ ಕಥೆ. ಜ್ಜ್ಹು ನ-ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು 

೮77೬1೩1೪, ಸಂಕಲಿತ, ಸಂಗ್ರಹೀತ, ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮಾತಿನಂತೆ “ಸಂಚಿತಕರ್ಮ”; 

ಇದು ನಿಜವೆಂದಲ್ಲಿ ಫಕ್ಕನೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು. ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ 

ಇರುವ ತಥ್ಯಾಂಶವೇನು ?_ಎಂದು ಪ್ರಶ್ಚಿಸುವ ನಿಲುಮೆ ಅದು. * 

ಜೀವನದ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸು-ಸಂಗತಿ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ 

ಇದೆ. ಆಕೃತಿ-ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಎಂಬುವುದು ಇದೆ-ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಶಂ.ಬಾ. ಅವರ 

ಅನುಮಾನಿತ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬೇರೆ ಹಾದಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬಗೆ 

ಯಿಂದ ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಬರುತ್ತಿ ದ್ದರೆ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು 

ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೆಲು ಶ್ರೀ ಜೋಶಿಯವರಿಗೆ ಅಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರು 

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇತಿಹುಸಜ್ಞ ರು. ನೆರವಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೆರವುಗುವ “ಸಮಾನಧರ್ಮಿ 

ಗಳು” ಈಗಲೂ ಹಲವಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಇರಬಹುದು. “ಕಾಲೋಹ್ಯಯಂ 

೦ ವಾ 95 ಸ್ಟ್ 53 
ನಿರವಧಿಃ ವಿಪುಲಾ ಆ ವೃಫ್ತೀ 

4 ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರೆಕಟನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮುಂಚೆ, ಅದೇ ದಿನ ಡಾ. ಶಂ.ಬಾ. ಅನ 
ರಿಂದ ನನಗೆ ಬಂದ ಪತ್ರದ ಒಂದು ಪರಿಚ್ಛೇದ ಹೀಗಿದೆ. -ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕ್ರೃತಿಕ ತಳೆ 

ಹೆದಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ. ಭಾಷಿಕ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿ 

ಪ್ರೇತ 7111050009 ೦! 1.೩760೩86 ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ, ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿ 
ಜೀವನದ ಅರ್ಥೆ ಹಚ್ಚಿ ಆ ಭೂಮಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸವರಾಜವೆನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೇಕು ಎಂಬ ರೀತಿ 

ಸದೋಷವಾಗಿದ್ದೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಬಗೆಗೂ ಇದೇ ಭಾವವೇ, 

“ವಿಶ್ವ ನಿಯಮ ಖಯತ್ನಸತ್ಯದ ತಳಹದಿಯ ಆಚಾರದ ಭೂಮಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮ 

ಸಮಾಜ ಇರಬೇಕು ಧರ್ಮವೆಂಬುದು ಇದ್ದರೆ ಮಾನವಧರ್ಮವೇ ಅದ್ಭು?? 

ಕ 
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